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KRÁSNÝ - zdravotnická technika
spol. s r.o.

Přemyslova 25 · 301 00 PLZEŇ
377 424 999 · Expedice zboží: +420 724 725 311
krasny@szo.cz · www.zdravotnicka-technika.com
Nákupy přes e-shop: www.szo.cz
Ceník je platný od 1. prosince 2016.
Uvedené ceny jsou bez DPH / včetně DPH.
První vydání platné od 1. 12. 2016.

KATALOG
lékařských přístrojů

OXYGENOTERAPIE

dlouhodobá oxygenoterapie je určena k léčbě nemocných
s chronickou respirační insuficiencí vzniklou na podkladě plicních
a vaskulárních onemocnění, některých onemocnění hrudní stěny,
jako je těžká kyfoskolióza Th páteře, neurologických poruch a dále
u nemocných s chronickou respirační insuficiencí při těžké obezitě.
Efekt oxygenoterapie na zlepšení kvality života a přežití byl opakovaně
prokázán u pacientů s chronickou plicní obstrukční nemocí. Indikace
oxygenoterapie byla rozšířena na všechna plicní onemocnění, která
jsou doprovázena hypoxemií.
DOMÁCÍ OXYGENOTERAPIE

tlaková láhev O 2 – plná s náplní 400
litrů kyslíku pro dýchání, redukční
ventil s rychlospojkou, zvlhčovač
s průtokoměrem, 2× inhalační maska
s hadičkou, 2× kyslíkové brýle, 2×
náhradní zmlžovací tryska a pevná
nylonová brašna s českým popisem pro
uložení celé domácí oxygenoterapie.
Součástí výrobku je podrobný
návod k obsluze, včetně požadavků
na bezpečnost.
12.160 Kč / 14.714 Kč

LÁZEŇSKÁ OXYGENOTERAPIE

kompletní kyslíkové zařízení pro podávání oxygenoterapie, dýchání
zvlhčeného kyslíku v lázních a lázeňských hotelích, balneo provozech,
fitcentrech, rehabilitacích nebo oxybarech.
13.230 Kč / 16.008 Kč

nakupujte v e-shopu:

www.szo.cz

INFUZNÍ STOJANY

nová řada vysoce stabilních a lehce pojízdných infuzních
stojanů s šestiramenným podvozkem najde své uplatnění
na všech odděleních nemocnic. Svým moderním designem
i funkcí uspokojí nejnáročnější zákazníky. 			
model a) STANDARD
2.463 Kč / 2.980 Kč
model b) MINOR 		
2.298 Kč / 2.781 Kč
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GENERÁTORY KYSLÍKU

GENERÁTOR KYSLÍKU OXYBELL SMART

elektrická zařízení, která vyrábí z okolního vzduchu koncentrovaný až
90% kyslík. Používají se k oxygenoterapii. Výhodou těchto zařízení je,
že nepotřebují žádnou tlakovou láhev, tím odpadají problémy spojené
s plněním a další provozní náklady.
GENERÁTOR KYSLÍKU KRÖBER

k valitní německ ý v ýrobek v ynik á snadnou
obsluhou a údržbou, splňuje všechny požadavky
na bezpečný provoz. Součástí dodávky je zvlhčovač
s průtokoměrem, který zaručuje správné dávkování.
KRÖBER je vhodný pro individuální péči pacientů
v domácím ošetřování, rovněž do nejrůznějších
sportovních center, oxy-barů apod. Rozměry
54 × 20 × 52cm, váha 19,8 kg. Je koncipován jako pojízdný kufr na kolečkách
s pohodlnou manipulací.
27.149 Kč / 32.850 Kč

Generátor kyslíku EverFLO, profesionální výrobek společnosti
PHILIPS RESPIRONICS, vyniká tichým chodem - neruší spánek.
Výrobce garantuje 95% kyslík a dlouhou životnost až 30.000
provozních hodin. EVERFLO doporučujeme pro domovy důchodců
a pro domácí používání osobám, které bez kyslíku nemohou být.
Přístroj má zabudované počítadlo provozních hodin. Součástí
dodávky je průtokoměr s plynulou regulace kyslíku 0 až 5 litrů/min.
			
24.105 Kč / 29.167 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

rozšiřující sada zvlhčovače s inhalační maskou a kyslíkovými brýlemi.
Doporučujeme k dlouhodobější nebo častější inhalaci kde je nezbytně nutné
inhalovat zvlhčený kyslík.
zvlhčovač EVERFLO		
800 Kč / 968 Kč
sada filtrů EVERFLO		
1.082 Kč / 1.309 Kč
zvlhčovač KROBER		
1.150 Kč / 1.392 Kč
sada filtrů KROBER		 880 Kč / 1.065 Kč
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sada filtrů EVERFLO

zvlhčovač KROBER

GENERÁTOR KYSLÍKU OXYBELL

velký pojízdý přístroj na kolečkách pro snadnou
manipulaci. Rozměr přístroje 31 × 30 × 61 cm / váha
14 kg. Dodáváme ve dvou modifikacích:
a) s madlem bez rukojeti 18.578 Kč / 22.479 Kč
b) s madlem a rukojetí
20.231 Kč / 24.480 Kč

GENERÁTOR KYSLÍKU
DO AUTA

GENERÁTOR KYSLÍKU EVERFLO

zvlhčovač EVERFLO

malý stolní přístroj na elektriku, který nepotřebuje žádnou
tlakovou láhev kyslíku, a přesto Vám bude dodávat kvalitní
cca 93% kyslík pro dýchání. Součástí dodávky je zvlhčovač
s průtokoměrem s plynulou regulací od 0,5 litru do 3 litrů O2
a kyslíkové brýle. Kyslíkový generátor OXYBELL je vhodný pro
individuální domácí používání. Rozměry 44 × 34 × 28 cm /
hmotnost 9,8 kg. 15.273 Kč / 18.480 Kč

sada filtrů KROBER

umožňuje dýchat v autě vzduch obohacený kyslíkem.
Přístroj pracuje na principu PSA technologie
(Pressure Swing Adsorpe), tzn. že nasává vzduch
z okolního ovzduší a generuje anionty. Ty napomáhají
obnově buněk, odstraňují únavu, stres a depresi,
zvyšují aktivitu mozku, a tím zlepšují soustředění
a zrychlují reakce. Koncentrátor kyslíku s digitální
regulací průtoku O2 1-2-3-4-5 litrů za minutu, rozměr přístroje 33×20×32 cm,
váha cca 6 kg, napájení 12 V/90 W. Součástí dodávky je propojovací kablík
s autokoncovkou 12 V, síťový adapter 230 V/12 V/ 5A a praktická brašna se
zipem, kterou lze připnout ze zadní strany autosedačky. 16.347 Kč / 19.780 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

filtr generátoru do auta		
filtr oxybell			
zvlhčovací nádoba unioxy
prodlužovací O2 hadička 7,5 m

filtr SMART

190Kč / 230 Kč
680Kč / 823 Kč
650Kč / 786 Kč
150Kč / 182 Kč

filtr OXYBELL

hadička 7,5 m

zvlhčovač UNIOXY
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GENERÁTOR KYSLÍKU OLIVE BLUE

napájený ze sítě 230 V/50 HZ, určený pro domácí používání.
Výhodou přístroje OLIVE BLUE je nízká hmotnost 5 kg a snadná
manipulace po bytě. Generátor vyrábí kvalitní cca 90% kyslík.
Přístroj je vybavený zvlhčovačem a průtok kyslíku lze regulovat
v rozmezí 0,5 - 5 litrů/min.
13.099 Kč / 15.850 Kč

GENERÁTOR OLIVE PLUS
S IONIZÁTOREM

rozšířená verze napájená nejenom ze sítě 230 V/50 Hz ale
i z 12 V cigaretového zapalovače v autě. Přístroj generuje
kvalitní až 90 % kyslík obohacený anionty. DÝCHÁTE
ČISTÝ VZDUCH zbavený prachu, alergenů a bakterií.
Nastavitelný průtok O 2 1–2–3–4–5 litrů za minutu.
Součástí dodávky je měnič napětí a praktická brašna.
Rozměry přístroje: 25 x 18 x 37 cm / váha 5,5 kg. 		
21.884 Kč / 26.480 Kč

PROFESIONÁLNÍ GENERÁTORY O2

pracují na principu PSA technologie. Mikromolekulární sítka pomocí
dvou absorpčních nádob naplněných ZEOLITEM separují molekuly
dusíku. Kyslík a ostatní složky vzduchu dodávají do kyslíkového
zásobníku, přičemž dusík vyfouknou zpět do okolního ovzduší. Aby
PSA technologie spolehlivě fungovala, je třeba zajistit dobré proudění
okolního vzduchu. Výrobci zaručují správnou funkci 25 – 30 tisíc
provozních hodin v závislosti na čistotě okolního ovzduší a za dodržení
podmínky pravidelné výměny filtrů, které každý oxygenerátor
obsahuje.
GENERÁTOR KYSLÍKU MEDICAP DUO

výrobek pro profesionální využití v nemocnicích, lázních
a léčebnách. Přístroj je pro 2 pacienty se samostatným
ovládáním pro každou osobu. Součástí dodávky jsou
2 zvlhčovače s průtokoměrem, který umožňuje přesné
dávkování kyslíku (plynule 0,1 až 5 litrů/min.) a veškeré
další příslušenství potřebné k okamžitému provozu.
Kyslíkový koncentrátor produkuje kvalitní 93% kyslík pro
dýchání. 		
81.364 Kč / 98.450 Kč

GENERÁTOR KYSLÍKU OLIVE GOLD

je přenosný generátor, napájený z dobíjecí baterie. Plynule nastavitelný
průtok od 0,5 l až do 5 l za minutu. Součástí dodávky je dobíjecí baterie
12 V/7,8 Ah, která udrží přístroj v provozu až 2
hodiny bez přestávky. OLIVE GOLD je určený pro
používání venku (procházka do parku, posezení
na lavičce, cesta na poštu či nákup, ideální
společník na chatu či chalupu). Koncentrátor
lze nosit buďto v batohu na zádech nebo jej
vézt za sebou v pojízdné brašně, na kolečkách.
B ato h i b ra š n a j s o u s o u č á s t í d o d áv k y.
Rozměry přístroje: 25 × 18 × 37 cm / váha
přístroje 5 kg + baterie 1 kg.
37.066Kč / 44.850 Kč

KYSLÍKOVÝ SPREJ OXYFIT

OLIVE GOLD - vozík
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je malý lehký sprej do kapsy, s 8 nebo
15litrovou náplní 99,5% kyslíku pro
pacienty trpícími dechovými obtížemi.
Krátkodobá inhalace kyslíku rychle posiluje
organismus, zmírňuje únavu a vede
ke zvýšení koncentrace.
380 Kč / 460 Kč
model a) OXYFIT 8 l
model b) OXYFIT 15 l
760 Kč / 920 Kč

GENERÁTOR KYSLÍKU DUO INTENSITY

výrobek pro profesionální využití v nemocnicích, lázních
a léčebnách. Přístroj je pro 2 pacienty se samostatným ovládáním
pro každou osobu. Součástí dodávky jsou 2 zvlhčovače
s průtokoměrem, které umožňuje přesné dávkování kyslíku
(plynule 0,5 až 10 litrů/min.) a veškeré další příslušenství potřebné
k okamžitému provozu. Kyslíkový koncentrátor produkuje kvalitní
92% kyslík pro dýchání. 		
64.860 Kč / 78.481 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

sterilní voda MEDICAP		
sterilní voda HUM		
sada filtrů MEDICAP		
zvlhčovač MEDICAP		

210 Kč / 254 Kč
145 Kč / 175 Kč
1.000 Kč / 1.210 Kč
750 Kč / 908 Kč

sterilní voda
MEDICAP

sterilní
voda HUM

sada filtrů MEDICAP

zvlhčovač
MEDICAP
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DEFIBRILÁTORY

lékařské přístroje používané k defibrilaci při kardiopulmonární
resuscitaci, schopné elektrickým výbojem obnovit správnou
činnost srdce. Při komorové tachykardii nebo fibrilaci komor není
srdce schopno plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným stahům.
V těchto případech se defibrilací přeruší nežádoucí stav pomocí
silného elektrického výboje, aby se následně srdce mohlo pravidelně
rozběhnout. Další využití najde AED při náhlé zástavě srdce.
DEFIBRILÁTOR PRIMEDIC DEFI-B
defibrilátor PRIMEDIC je monofázový síťový přístroj
pro použití na ergometrických pracovištích, klinikách,
kardiologických ambulancích a soukromých
ordinacích. Výhodou zařízení je okamžité nasazení
přístroje bez zbytečných hlasových pokynů a to, že
intenzitu defibrilačního výboje určuje a nastavuje sám
lékař v šesti stupních 20 – 50 – 100 – 160 – 250 – 360 J.
Obsluha je jednoduchá díky výstižným piktogramům
a indikaci LED. Defibrilační elektrody jsou pevně
spojeny s přístrojem, spouštění elektrického výboje
je na držadle elektrod simultánním stiskem dvou
spínačů. Pokud nebyl výboj použit nebo energie zcela využita, dochází
k automatickému vybití. Jedná se o zdravotnický prostředek třídy II.b určený
pro odborný zdravotnický personál. Přístroj je uložen v pevném plastovém
pouzdře o rozměrech 40 × 48 × 12 cm / váha 8,5 kg.
				38.719 Kč / 46.850 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

resuscitační SET				740 Kč / 895 Kč
stojánek LIFEPACK			
4.500 Kč / 5.445 Kč
brašna AED				4.045 Kč / 4.895 Kč
skříňka AED				4.777 Kč / 5.780 Kč
defibrilační gel SPECTRA			
397 Kč / 480 Kč
samolepka AED				50 Kč / 60 Kč

resuscitační SET
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stojánek
LIFEPACK

brašna AED

samolepka
AED

defibrilační
gel SPECTRA

skříňka AED

DEFIBRILÁTOR LIFEPACK CR

bifázní přístroj pro použití laickou
osobou (domov y důchodců,
lázeňské ústavy, kina, bazény,
fitnesy, hotely). Vydává pokyny
formou česky mluveného slova.
Je lehký, napájený z baterie.
Defibrilátor provede pomocí
vnitřního počítače EKG analýzu
a sám rozhodne, zda-li je nutné
pacienta defibrilovat. Pokud ano,
pomocí adaptivní technologie
nastaví sílu výboje. Jestliže srdce nereaguje na první výboj, provede další
defibrilační výboje stupňující intenzity až do maximální energie 360
J. Obsahuje baterie, 2 sady elektrod + přenosné brašny + balíček AMBU
PLUS (maska s jednocestným ventilem pro dýchání z úst do úst + nůžky
+ jednorázový holicí strojek + 2 páry ochranných rukavic). 		
40.372 Kč / 48.850 Kč

DEFIBRILÁTOR AED iPAD

bifázní přístroj pro použití minimálně
školenou osobou, vhodný pro práci
v terénu (záchranné služby, hasiči, policie).
Vydává jednoduché pokyny formou česky
mluveného slova. Je lehký, napájený
z baterie. Životnost baterie je cca 5 let!
Přístroj je určený pro dospělé i děti.
Zařízení umožňuje bezdrátový přenos dat do PC. Kompletní sada, vč. baterie,
dvou elektrod + přenosné brašny v červené barvě.
a) model s hlasovou navigací			
b) model s barevným dispejem			

35.413 Kč / 42.850 Kč
61.480 Kč / 74.391 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

elektrody AED Adult				
1.240 Kč / 1.500 Kč
elektrody AED Baby				
2.240 Kč / 2.710 Kč
sada LIFEPAK (baterie + 2× elektrody ADULT/BABY) 7.208 Kč / 8.722 Kč

elektrody AED Adult

elektrody AED baby

sada LIFEPAK

AED iPAD
s bar. displejem
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DEFIBRILÁTOR CARDIAID

je více než automatický externí defibrilátor.
Jedná se o DEFIBRILAČNÍ SET, který kromě
AED defibrilátoru obsahuje balíček CARDI
AID, asistenta CPR Ezy, jenž nás vede
procesem resuscitace, a senzor první
pomoci KPR (CPR CHECK), který ve stresové
situaci rychle vyhodnotí, zda-li je třeba
pacienta resuscitovat či nikoliv.
48.200 Kč / 58.322 Kč

DEFIBRILÁTOR SAMARITAN 300P a 350P
doporučen jako vybavení první pomoci do škol,
podniků a firem, pro sportovní areály a plavecké
bazény, do nákupních středisek a obchodních domů,
multikin a všude, kde je množství lidí. Defibrilátor
pomáhá zachránit život člověka, než přijede rychlá
záchranná služba. Ovládá se jedním tlačítkem a je
doprovázen českými hlasovými pokyny. Defibrilátor
nejdříve ověří srdeční aktivitu postiženého a sám
rozhodne, zda-li je nutné elektrický výboj podat
či nikoliv. Integrovaná paměť uchovává údaje pro
jejich následné vyhodnocení lékařem. SAMARITAN
je jediný defibrilátor na světě, který má kombinovanou kazetu baterie –
elektrody s životností 5 let a jednou expirační lhůtou! Součástí dodávky je
kožená, žluto-modrá brašna. Záruka na přístroj je 10 let.
model a) SAMARITAN 300P			
24.160 Kč / 29.234 Kč
model b) SAMARITAN 350P			
28.802 Kč / 34.850 Kč
				

DEFIBRILÁTOR LIFE POINT

je monofázní síťový přístroj s dobíjecím akumulátorem
pro použití odborným zdravotnickým personálem.
Defibrilátor má výhodu OKAMŽITÉHO POUŽITÍ bez
zbytečných hlasových pokynů a rovněž manuálního
nastavení intenzity defibrilačního výboje zasahujícím
lékařem v 9 stupních (5-10-30-50-100-150 -200-300360 joule). Pokud nebyl výboj použit nebo energie
zcela využita, dochází k automatickému vybití.
Rozměry 40 x 32 x 15 cm, váha 8 kg. . 			
			
39.545 Kč / 47.849 Kč

RESUSCITAČNÍ PŘÍSTROJ
PHYSIO - CONTROL

špičkový monitor pro profesionální použití
na urgentních příjmech a operačních sálech.
Model LIFEPAK 9P je kombinovaný přístroj:
defibrilátor /EKG/ tiskárna, který nabízí oproti
jiným přístrojům odbornému zdravotnickému
personálu celou řadu technických výhod.
Jde o repasovaný přístroj s plnou zárukou,
zajištěným servisem a BTK .
70.124 Kč / 84.850 Kč

PLICNÍ VENTILÁTOR OXYLOG

dýchá za pacienta v kritické situaci.
Ventilátor má zabudovány zvukové
a vizuální alarmy, které sledují tlak
v dýchacích cestách a přívodní tlak
za účelem zajištění bezpečnosti pacienta.
Všechny funkce jsou ovládány pneumaticky, takže ventilátor není závislý
na žádném zdroji elektrického proudu. Jedná se o repasovaný přístroj s plnou
zárukou, případným servisem a BTK dle zákona 268/2014 Sb. 			
					20.537 Kč / 24.850 Kč

KARDIO PUMPA ADVANCED
určená pro kardiopulmonální resuscitaci pacienta
s oběhovou zástavou při absenci pulzu a dechové
aktivit y. Pumpa zajišťuje aktivní komprese
a dekomprese hrudníku během KPR resuscitace.
Kardiopumpa zvyšuje tlak arteriální krve a tlak
koronární perfúze, snižuje intrathorakální tlak během
dekompresní fáze, pumpa zvyšuje šanci přežití pacienta.
					8.099 Kč / 9.800 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
izotemická folie zlato-stříbrná		
40 Kč / 48 Kč
dýchací vak 3l				509 Kč / 616 Kč
resuscitační rouška LAERDAL / sada 5 ks
920 Kč / 1.113 Kč
resuscitační vozík RESCUE			
4.850 Kč / 5.868 Kč

izotermická folie
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defibrilační elektrody

dýchací vak

vozík RESCUE
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ELEKTRICKÉ ODSÁVAČKY

které nabízíme, vyrábí italská firma 3A DI ABATE. Vyznačují se dobrými
technickými parametry a vynikající cenou. Výrobky jsou nositeli
evropského certifikátu CE 0434 a splňují normu ISO 9001 a ISO 13 485.
Naše společnost je dovozcem do ČR.
ODSÁVAČKA ASPEED PROFESSIONAL
elektrická odsávačka napájená ze sítě,
vybavená litrovou láhví, silikonovou
sací hadicí a mikrobiologickým filtrem.
Zařízení je zdravotnickým prostředkem
určeným k malým chirurgickým výkonům
na operačních sálech a ambulancích.
Zařízení najde uplatnění také na odděleních
JIP a LDN, v domovech důchodců ÚSP apod.
Sací podtlak -0,85 bar.

profesionální zařízení určené pro porodní a operační
sály, kde se při výkonu očekává extrémně velké
množství biologického materiálu. Svými technickými
parametry se vyrovná švýcarským výrobkům
MEDELA DOMINANT. Dosahuje sacího podtlaku -0,90
bar a výkonu 60 litrů za minutu. Je vybavena dvěma
2 nebo 4litrovými láhvemi, které lze provozovat
nezávisle, postupným přepínáním pomocí tlačítka,
které je umístěno na ovládacím panelu. Tato unikátní
funkce umožňuje využívat zařízení bez přerušení
a omezení provozu. Součástí výrobku jsou dvě
odsávací hadice a nožní pedál, který slouží pro
pohodlné spouštění a nechává volné ruce.
model e) se dvěma 2litrovými láhvemi
25.833 Kč / 31.258 Kč
model f) se dvěma 4litrovými láhvemi
30.219 Kč / 36.565 Kč

CHIRURGICKÁ ODSÁVAČKA MAXIASPEED TURBO
rozměry a všechny funkce jako u předchozího výrobku, liší se pouze vyšším
sacím výkonem 90 litrů za minutu.
model g) se dvěma 2litrovými láhvemi
33.500 Kč / 40.535 Kč
model h) se dvěma 4litrovými láhvemi
38.850 Kč / 47.008 Kč

5.850 Kč / 7.078 Kč
7.850 Kč / 9.498 Kč

model a) jednopístový 15 l/min.
model b) dvoupístový 22 l/min.  	

CHIRURGICKÁ ODSÁVAČKA MAXIASPEED

ODSÁVAČKA ASPEED BATTERY a ASPEED BATTERY PLUS

bateriová odsávačka určená pro práci v terénu, schopná pracovat až 45
minut bez přestávky, vhodná pro záchranáře a domácí ošetřovatelské služby.
Výrobek je kromě litrové láhve, jednorázového sáčku, silikonové sací hadice a
mikrobiologického filtru vybavený také praktickou brašnou a nabíječkou. Dobití
lze provést buďto ze sítě pomocí nabíječky, nebo v autě pomocí propojovacího 12
V kabelu, který je součástí dodávky. Sací podtlak -0,80 bar.
		
model c) jednopístový – 18 l/min. 8.728 Kč / 10.561 Kč
		
model d) dvoupístový – 30 l/min. 10.850 Kč / 13.128 Kč

sací láhve

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

sací hadice / silikonová 1,5 m		
sací špička se stopventilem / sada 1+1
sací kanyla / nasazuje se na sací špičku
jednorázový vak 1l ASPEED		
náhradní mikrobiologický filtr ASPEED
náhradní mikrobiolog. filtr MAXIASPEED
náhradní láhev 0,5 l s pojistným ventilem
náhradní láhev 1l s pojistným ventilem
náhradní láhev 2l s pojistným ventilem
náhradní láhev 4l s pojistným ventilem
pojízdný vozík s odkládacím košíkem
víko sací láhve 3A - 1litr			
detail
příslušenství

0,5 l

1l

2l

195 Kč / 236 Kč
180 Kč / 218 Kč
20 Kč / 24 Kč
68 Kč / 82 Kč
140 Kč / 169 Kč
260 Kč / 315 Kč
650 Kč / 786 Kč
850 Kč / 1.028 Kč
1.250 Kč / 1.512 Kč
1.850 Kč / 2.238 Kč
3.850 Kč / 4.658 Kč
550 Kč / 666 Kč

jednorázový
vak

4l
víko sací láhve 3A
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ODSÁVAČKA HLENŮ A RÝMY
MINI ASPIRET

napájená ze sítě, vybavená litrovou sací
láhví s pojistným ventilem, silikonovou
sací hadicí, mikrobiologickým filtrem, sací
špičkou se stopventilem a 5 kusy odsávacích
kanyl. Jedná se o malou a lehkou, snadno
přenosnou, výkonnou odsávačku pro
domácí použití k odsávání hlenů a rýmy
u dětí i dospělých pacientů. Rozměr přístroje:
25 × 19 ×1 6 cm / hmotnost 2,2 kg. Sací podtlak -0,75 bar. 15 litrů za min. Součástí
odsávačky MINI ASPEED je přehledný a srozumitelný český návod. 		
					3.703 Kč / 4.481 Kč

BATERIOVÁ ODSÁVAČKA ASKIR BATTERY - 16L

elektrická/bateriová (AC/DC) odsávačka pro záchranáře,
ambulance a ordinace, pečovatelské služby a lékaře.
Odsávačka CLARIO je nejmenší odsávačka na trhu, lehká
a snadno přenosná, s praktickým madlem. Odsávačku
dodáváme v základním provedení BASIC (AC) nebo jako komplet DELUXE
(AC/DC) v brašně, se 2 sacími láhvemi, s pojistným ventilem proti přesátí,
bezpečnostní komoru, sací 1,5 m dlouhou sací hadicí zakončenou STOPventilem, síťovým adaptérem CLARIO a originálním akumulátorem NiMH
12 V/3,4 Ah. Sací výkon 15 l/min. a třístupňová regulacie podtlaku: minimum -18
kPa/medium -40 kPa/ maximum -80 kPa. Rozměry: 22 × 26 × 10 cm, váha 2 kg vč.
akumulátoru.
model a) BASIC AC
12.380 Kč / 14.980 Kč
model b) DELUXE AC/DC 20.537 Kč / 24.850 Kč

určená pro odsávání tělních tekutin z úst, nosu
a průdušek, vhodná pro domácí péči i zdravotnická
zařízení. Na ovládacím panelu je umístěn regulátor
sacího podtlaku a vakuometr pro plynulé nastavení,
sací výkon je 16 litrů/min, sací podtlak max. -0,75 bar
(-75 kPa). Přístroj je napájený buďto ze sítě 230 V, nebo
pomocí napájecího adaptéru 12 V z cigaretového
zapalovače v autě, adaptér je součástí dodávky. Provoz je možný i když
je přístroj dobíjen. Rozměry: 35 × 21 × 23 cm / hmotnost 4,9 kg včetně
akumulátoru 12 V/3 Ah.
model a) se sací láhví 1 litr 			
7.422 Kč / 8.981 Kč
model b) se sací láhví 2 litry 			
7.922 Kč / 9.586 Kč

AKU ODSÁVAČKA ASPEED EVO - 36L

NOSNÍ ODSÁVAČKA CLEANOZ

LIPOSUKČNÍ ODSÁVAČKA M90

určená k odsávání hlenů pro miminka a batolata. Byla vyvinuta lékaři ORL
pro pomoc novorozencům, kojencům a malým dětem. Kojenecké odsávačky
jsou určené pro domácí používání. Jedná se o bateriový výrobek, který lze
požít také venku na procházce, při cestě k lékaři, při jízdě autem nebo
pobytu na chatě. Odsávačka pomáhá dětem snáze dýchat tím, že odsaje
hleny z nosu a uvolní dýchací cesty. Odsávačku lze využít při nachlazení,
laryngitidě, ale i alergických reakcích. Použití je rychlé, efektivní, snadné
a hygienické! Součástí dodávky jsou mikrotužkové baterie a 3 nosní
odsávací SETY (náhradní sety CLEANOZ možno doobjednat).
odsávačka CLEANOZ 		
sada 10 setů CLEANOZ
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ODSÁVAČKA CLARIO BASIC a CLARIO DELUXE

700 Kč / 847 Kč
150 Kč / 182 Kč

vybavená speciálním dobíjecím držákem
do auta, určená pro záchranáře pracující
v terénu. Na ovládacím panelu je regulátor
a vakuometr pro plynulé nastavení, sací výkon
je 36 litrů/min, sací podtlak max. -0,85 bar.
Přístroj má 2litrovou sací láhev a LED svítilnu.
Odsávačka je napájena ze sítě přes adaptér 230 V/1,5 A//14 V/4,29 A nebo
pomocí držáku, který se přiloženým kablíkem napevno spojí s autobaterií.
Odsávání je možné i když je přístroj právě dobíjen. Po sejmutí z držáku
a odpojení od nabíjení přístroj vydrží nepřetržitě pracovat minimálně 45 minut.
Rozměry: 38 × 14 × 35 cm, hmotnost 4,9 kg. 		
12.850 Kč / 15.458 Kč
vysokovýkonná, určená pro operační sály především na odsávání tuku při
liposukci a při gynekologických výkonech s velkým množstvím biologického
materiálu. Odsávačka má 2 sací okruhy a 2 sběrné nádoby
o obsahu 2 × 4 litry a má největší sací výkon na trhu 108 l/
min. K výrobku lze dokoupit nožní spínač, který umožňuje
pohodlné spouštění s využitím funkce HANDS FREE. Liposukční
odsávačka M90 je zdravotnickým prostředkem třídy II.a.
o rozměrech 50 × 50 × 108 cm, hmotnost 33 kg. 		
					52.000 Kč / 62.920 Kč

sety
CLEANOZ

detail CLARIO

detail uchycení EVO

ovládací panel M90
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THORAXOVO ODSÁVÁNÍ

nabízíme speciální odsávačky s thoraxovým sáním
(Thorax Drainage System), které se používají pro
drenážní odsávání, pro odstranění vzduchu, tekutin
nebo pevných částic z nitrohrudního prostoru
(intrathoracic space).

nabízíme kvalitní a spolehlivé kojenecké odsávačky pro miminka
a batolata. Odsávačky mateřského mléka ocení nejenom profesionální
zdravotnická zařízení, ale také maminky, jejichž dítě se pouští prsu
a nechce spontánně sát mléko.
PRSNÍ ODSÁVAČKA MAMILAT

ELEKTRONICKÁ ODSÁVAČKA M-50
řízená mikroprocesorem s bezpečnostním jištěním sacího
podtlaku. Vysoce výkonná odsávačka M-50 má sací výkon 50
litrů/min. a umožňuje dva základní režimy:
1) JEMNÉ ODSÁVÁNÍ v rozsahu -5 až -20 kPa / drenážní odsávání
krve, odsávání hlenů při tracheostomii apod.
2) PULZNÍ ODSÁVÁNÍ v rozsahu 0 až -93 kPa s automatickým
vypínáním / vakuová extrakce pro gynekologii apod.

detail ovládacího panelu

Odsávačka M-50 umožňuje dlouhodobé odsávání do THORAXOVY NÁDOBY
s použitím VODNÍHO VAKUOMETRU.
57.450 Kč / 69.514 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

napájecí kabel ASPEED do auta		
síťový napájecí adaptér ASPEED		
baterie ASPEED 12 V/3,3 Ah		
baterie ASPEED 12 V/4,5 Ah		
sací láhev CLARIO			
sada filtrů MEDELA (1 + 50 filtr. vložek)
hadicová spojka UNI			
hadicová spojka s ventilkem		
mikrobiologický filtr UNIVERZAL		

ODSÁVAČKY MATEŘSKÉHO MLÉKA

280 Kč / 339 Kč
1.280 Kč / 1.549 Kč
1.425 Kč / 1.724 Kč
1.925 Kč / 2.329 Kč
1.850 Kč / 2.238 Kč
3.520 Kč / 4.259 Kč
35 Kč / 42 Kč
45 Kč / 54 Kč
60 Kč / 73 Kč

mikrobiologický
filtr UNIVERZAL

p r o fe s i o n á l n í p ř í s t r o j v y r o b e ný v s o u l a d u
s nejnovějšími technologiemi a platnými
bezpečnostními normami EU ISO 10079-1, vhodný
na novorozenecká a porodnická oddělení nemocnic,
ale také pro maminky k používání v domácnosti
v případě, že se dítě pouští matčina prsu a nechce sát
mléko. Je vybavena 2 polykarbonátovými láhvemi
o objemu 150 a 250 ml včetně prsních aplikátorů,
regulátorem sání s plynulou regulací 0 až 0,33 bar (33 kPa) a manometrem
k vizuální kontrole sacího výkonu. Rozměry: 23×19×16 cm, hmotnost 2,3 kg.
					2.350 Kč / 2.844 Kč

ODSÁVAČKA SYMPHONY
2fázová profesionální odsávačk a pro odsávání
mateřského mléka z jednoho nebo obou prsů současně,
s možností nastavení sacího podtlaku. Je ideální pro
případy vysoké četnosti odsávání mléka a představuje
pro matky navození přirozeného pocitu jako při kojení,
poskytuje podporu a pomáhá maminkám v prvních
dnech mateřství. Přístroj je zabezpečený proti vniknutí
mléka do motoru, což zamezuje případné kontaminaci
a zabezpečí maximální hygienu a bezpečnost. Odsávačka mléka SYMPHONY
je profesionální zdravotnický prostředek.
model a) bez kufru 			
model b) s kufrem 			
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napájecí kabel
ASPEED do auta

síťový napájecí
adaptér ASPEED

baterie ASPEED 12
V/3,3 Ah

baterie ASPEED 12
V/4,5 Ah

sací láhev
CLARIO

sada filtrů
MEDELA

hadicová
spojka UNI

hadicová spojka
s ventilkem

přísluš. SYMPHONY

kufr SYMPHONY

38.361 Kč / 46.417 Kč
42.361 Kč / 51.257 Kč

kufr SYMPHONY

detail SYMPHONY
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DÝCHACÍ PŘÍSTROJ

dýchací přístroj OXY je přenosný kyslíkový resuscitátor určený k umělé
plicní ventilaci při zástavě dechu nebo k podpůrnému prohloubení
spontánních dechů raněného nebo nemocného. Přístroj dodává
zachraňovanému pacientovi 100% kyslík bez přisávání okolního
vzduchu, je vhodný pro poskytnutí první pomoci dospělým i dětem.
Naše společnost je výrobcem tohoto zdravotnického prostředku, který
je určený pro odborný zdravotnický personál.
DÝCHACÍ PŘÍSTROJ OXY
D ý c h a c í p ř í s t r o j OX Y s e s k l á d á
z 2litrové tlakové láhve s náplní 400
l i t r ů k ys l í k u + p l i c n í a u to m at i k y
vybavené dvoupolohovým tlakovým
omezovačem (4 kPa děti / 8 kPa
dospělí) + 80centimetrové vrapové
hadice o průměru 22 mm zakončené
d vo u c e s t ný m ve n t i l e m + 2 k u s ů
silikonov ých resuscitačních masek
(velikost 2 – dětská / velikost 5 – dospělí)
+ nastavitelného upínacího řemínku pro přichycení masky k hlavě pacienta
+ 3 kusů rozvíracích vzduchovodů (modrý 50 mm / černý 55 mm / oranžový
90 mm) + dvouhlavého stetoskopu + ambuvaku s rezervoárem + praktické
LED svítilny s přepínačem na kryptonovou žárovku včetně alkalických baterií.
Vše je uloženo v luxusním aluminiovém kufříku o rozměrech 46 × 16 × 34 cm
s českým popisem a podrobným návodem k používání.			
16.184 Kč / 19.583 Kč

RESUSCITAČNÍ SOUPRAVA OXAP

k resuscitaci pacienta a odsávání hlenů a zvratků pro
profesionální používání ve zdravotnictví. Souprava
se skládá z tlakové lahve O 2 2L s náplní 400 litrů
kyslíku na dýchání, odsávačky poháněné stlačeným
kyslíkem a zvlhčovačem kyslíku s průtokoměrem.
Regulačním knoflíkem lze dávkovat zvlhčený kyslík.
Dýchací médium podáváme pacientovi pomocí
inhalační polomasky nebo ho lze v případě zástavy
dýchání propojit s resuscitačním vakem. Souprava
OXAP je uložena v praktickém držáku bílé barvy.

ELEKTROKARDIOGRAFY

jsou zařízení, která neinvazivní metodou provedou a zaznamenají
funkční vyšetření elektrické aktivity myokardu. Přístroje, které Vám
nabízíme, jsou špičkou na světovém trhu. Představují nejmodernější
technologie a jsou certifikovány pro prodej a používání v EU. Splňují
maximální bezpečnostní kritéria pro pacienta i personál.
KARDIOGRAF CP-50 a CP-50i

přístroj o rozměrech 33 × 19 × 8 cm slouží k měření
dospělých pacientů i dětí. Je vybavený barevným
dotykovým LCD displejem o úhlopříčce 11cm.
Zařízení slouží k měření intervalů, os a QRS komplexů.
Umožňuje automatický tisk na záznamový papír,
obsluha si sama volí formát tiskových reportů
3, 6 nebo 12 kanálů současně. Přístroj je vybavený
3 tlačítky rychlé volby, která umožňují jednoduchou
obsluhu. Zařízení automaticky ukládá 25 posledních
záznamů. Součástí dodávky je digitální pacientský
kabel s vyměnitelnými svody: obsahuje 6 hrudních a 4 končetinové elektrody.
Přístroj je vybavený vestavěným akumulátorem pro nezávislý provoz při
výpadku sítě. Model CP 50i navíc umožňuje interpretaci křivky a vedení
kartotéky pacientů. Výrobek je držitelem certifikátů ANS/AAM EC11, třída
bezpečnosti I dle IEC 601-1, typ CF CE dle EEC 93/42.
model a) CP 50					
36.400 Kč / 44.044 Kč
model b) CP 50i 					
45.860 Kč / 55.491 Kč

KARDIOGRAF CP-150 a CP-150i
funkce jsou jako u předchozího modelu. Model CP 150 je navíc opatřen
barevným dotykovým LCD displejem a funkcí rychlé klávesy pro okamžitý
přístup, přenos do PC je možný přes klasický USB kabel. Zařízení je možno
rozšířit o spirometrický modul. Model CP 150i navíc umožňuje interpretaci
křivky a vedení kartotéky pacientů.			
			
model e) CP 150					
59.000 Kč / 71.390 Kč
model f ) CP 150i 					
69.000 Kč / 83.490 Kč

EKG kabel

EKG papír

detail CP 50

dotyk. displej CP 150

				14.895 Kč / 18.023 Kč
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KARDIOGRAF BIOCARE 300G

12svodové, 3kanálové EKG se 7palcovým
TFT displejem, termo tiskárnou a záznamem
až na 2 000 měření. Přístroj se vyznačuje
snadnoi obsluhou, provozem na síť
i na záložní baterii. Toto EKG je standardně
vybaveno rozměřením a interpretací.
Rozměry: 31 × 23 × 7 cm, hmotnost 3 kg.
			
22.333 Kč / 27.023 Kč

KARDIOGRAF BIOCARE 6010

DOMÁCÍ KARDIOGRAF OMRON

přenosný EKG monitor bez kabelů pro
pohotové a jednoduché použití. Načtená
k řivk a se objeví na displeji během
30 sekund. Ukládá až 300 záznamů
a následně je přenese do počítače. Pacient
se sám měří, zejména při zhoršeném stavu
a kardiovaskulárních obtížích. S přístrojem
přijde ke svému kardiologovi, který údaje přenese do svého počítače a získá
obraz o svém pacientovi. Součástí je paměťová karta, čtečka karet a USB kabel.
			13.500 Kč / 16.335 Kč

12svodové, šestikanálové EKG se 5,7palcovým LCD
displejem a termo tiskárnou. Paměť je řešena pomocí
SD karty, menu v českém jazyce, provoz jak na síť, tak
na baterie. Rozměry: 29 × 25 × 10 cm, hmotnost 4,6 kg.
24.400 Kč / 29.524 Kč

PŘENOSNÉ EKG S OXYMETREM M800
kombinovaná stanice M800 pro domácí měření. EKG
a pulsní oxymetr vybavený barevným 2,4palcovým
displejem. M800 nabízí 2 základní pracovní postupy:
okamžité měření a kontinuální měření s možností
přenosu dat do PC. Napájení pomocí adaptéru ze
sítě nebo z akumulátoru (kapacita 16 hodin trvalého
provozu). Součástí dodávky jsou tří svodový EKG
kabel, náhradní EKG elektrody, prstový SpO2 snímač,
dobíjecí stanice a akumulátor.
9.980 Kč / 12.076 Kč

KARDIOGRAF BIOCARE iE12A
12svodové, 12kanálové EKG s TFT
dotykovým displejem, termální tiskárnou a alfanumerickou
klávesnicí. Možnost přímého tisku na PC tiskárnu
nebo přenos dat přes WiFi (volitelné), USB, LAN a SD
kartu. Možnost uložení dat do JPG nebo XML. Snadná
obsluha, provoz na síť nebo baterie. Paměť : interní pro
300 pacientů, možnost připojení externího média (SD,
USB). Rozměry: 35×26×8 cm, hmotnost 4,6 kg. 		
44.533 Kč / 53.885Kč
detail EKG vozík

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
papír EKG BIOCARE		
EKG gel SPECTRA			
papír NIHON KOHDEN		
papír EKG THERMO 29,5 × 21cm

detail BIOCARE 300G
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160 Kč / 194 Kč
397 Kč / 480 Kč
135 Kč / 163 Kč
590 Kč / 714 Kč

detail BIOCARE 6010

detail BIOCARE 12A

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

papír EKG CP 100/200 / 200 listů 240 Kč / 290 Kč
papír EKG CP 50 / 200 listů
150 Kč / 182 Kč
sada kompletních balonků / 6 ks 1.486 Kč / 1.798 Kč
sada končetinových elektrod / 4 ks 1.174 Kč / 1.421 Kč
pacientský kabel EKG		
5.409 Kč / 6.545 Kč
vozík EKG s velkými kolečky
19.600 Kč / 23.716 Kč
spirometrický modul EKG		
44.800 Kč / 54.208 Kč
průtokové senzory / 25 kusů
1.225 Kč / 1.482 Kč
komunikační software EKG
14.100 Kč / 17.061 Kč

papír EKG
BIOCARE

EKG gel
SPECTRA

detail
EKG elektrod

detail
EKG balonků
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ELEKTROCHIRURGIE

nabízíme Vám široké spektrum VF monopolárních
a bipolárních koagučních přístrojů SMT pro
elektrochirurgii určených pro řadu chirurgických
zákroků pro stomatologii, dermatologii, oftalmologii,
kožní a plastickou chiturgii s důrazem na maximální
bezpečnost.

ELEKTROKAUTER SMT BM M 150

digitální VF elektrochirurgický přístoj, vhodný pro
nejrůznějších chirurgické operace s velmi jemným
nastavením výkonu (neurochirurgie, kardiochirurgie,
plastická chirurgie). SMT BM nabízí monopolární
a bipolární provoz s 5 volitelnými pracovními výstupy, funkce jsou ovládány
nožním spínačem. Za příplatek je možné doplnit rozšiřující příslušenství S, SP, SPS.
Max. výkon 150 W.
91.000 Kč / 110.110 Kč

ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA SMT BM M 300

Výkonné přístroje SMT pro nejnáročnější
onkologické operace, pro transuretální operace pod
vodou vybavené světelnou a akustickou signalizací
jednotlivých pracovních výstupů pro snadnou
orientaci operatéra. Nepřetržité monitorování
neutrální elektrody zajišťuje spolehlivý způsob
ochrany pacienta na vysoké úrovni.
ELEKTROKOAGULÁTOR SMT DENT 75

analogový elektrochirurgický přístoj nejenom pro zubní chirurgii,
řízený vestavěným procesorem. SMT DENT nabízí monopolární
režim se 3 volitelnými pracovními výstupy (řez, kolagulace, směs).
Maximální pracovní výkon je 75 W, s možností jemného nastavení
výkonu. 				
26.800 Kč / 32.428 Kč

ELEKTROKAUTER SMT DERM 100

přístoj pro oftalmologii a kliniky plastické chirurgie. SMT DERM
má monopolární a bipolární režim se 4 volitelnými pracovními
výstupy (řez, kolagulace, mikrochirurgie, směs), ovládání
nožním pedálem. Výkon je indikován na displeji a automaticky
udržován na nastavené hodnotě. Max. výkon 100 W. 		
				35.400 Kč / 42.834 Kč

ELEKTROKAUTER SMT GYN 125

přístoj pro gynekologii. SMT GYN je řízen vestavěným
procesorem, který 100× za sekundu kontroluje činnost
celého zařízení včetně připojení neutrální elektrody, čímž
je zabezpečena dokonalá ochrana pacienta. SMT GYN má
monopolární a bipolární režim se 4 volitelnými pracovními
výstupy. Max. výkon 125 W.
				36.800 Kč / 44.528 Kč
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digitální VF elektrochirurgický přístoj, vhodný pro
nejnáročnější chirurgické operace. SMT BM nabízí
monopolární a bipolární provoz s 5 volitelnými pracovními
výstupy, funkce jsou ovládány nožním spínačem. Za příplatek
je možné doplnit rozšiřující příslušenství S, SP, SPS. Max.
výkon 300 W.
		
139.000 Kč / 168.190 Kč

ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA SMT BM M 400

výkonný VF elektrochirurgický přístoj vhodný pro
transuretální operace pod vodou. SMT BM nabízí
monopolární a bipolární provoz s 5 volitelnými pracovními
výstupy, funkce jsou ovládány nožním spínačem. Za příplatek
je možné doplnit rozšiřující příslušenství S, SP, SPS. Max.
výkon 400 W. 		
188.000 Kč / 227.480 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kabel a držák elektrod SMT
Elektrosekční skalpel SMT		
Elektrokoagulační nástroj SMT
Neutrální elektroda SMT DENT
Kabel SMT bipolární 		
Pinzeta SMT bipolární 		
Smyčka SMT monopolární
Nožní spínač SMT		
Elektrosekční skalpel SMT

Pinzeta SMT

1.984 Kč / 2.401 Kč
2.372 Kč / 2.870 Kč
2.372 Kč / 2.870 Kč
4.350 Kč / 5.264 Kč
2.851 Kč / 3.450 Kč
3.107 Kč / 3.759 Kč
400 Kč / 484 Kč
2.800 Kč / 3.388 Kč
Smyčka SMT

Neutrální elektroda
SMT DENT

Kabel SMT
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KRYO PŘÍSTROJE

zabezpečující rychlé zchlazení tkáně určené k destrukci nežádoucích
nádorů. Jsou buď neelektrické na bázi tekutého dusíku, nebo elektrické
s komfortním ovládáním a řadou výměnných aplikátorů a trysek.
KRYOSPREJ SMT CS1

je dermatologický neelektrický přístroj určený pro odstraňování
drobných kožních nádorů. Kryosprej slouží k destrukci patogenní
tkáně metodou rychlého lokálního zmrazení. V základním
příslušenství obdržíte trysky J4, J6, J8 a stojánek CS 1. Použitím
trysek lze dosáhnout přesné lokalizace a jemného dávkování
kapalného dusíku. Kontaktními koncovkami lze provádět
rovnoměrné mrazení celé plochy.
19.990 Kč / 24.188 Kč

RESUSCITAČNÍ KUFR

slouží k prvnímu zásahu u pacienta při resuscitaci, dechových
obtížích nebo zadušení. Jedná se o povinnou výbavu většiny
zdravotnických zařízení, najde uplatnění také u profesionálních
záchranářů vyjíždějících do terénu. Naše společnost je výrobcem
tohoto profesionálního zdravotnického prostředku.
• uzamykatelný kufřík 45,5 × 32 × 15 cm z Al materiálu
• 2l láhev kyslíku pro dýchání s náplní 400 litrů, 200 bar
• redukční ventil se dvěma výstupy a regulátorem
• ambuvak s resuscitační maskou + hadička 2,1 m
• odsávačka vzduchová s půllitrovou láhví
• sací silikonová hadice 1,5m + sací kanyla 3 kusy
• sací špička se stopventilem (sada 1 tenká + 1 silná)
• resuscitační set: 7 kusů rozvěracích vzduchovodů
+ rozvěrací šroub + vytahovač jazyka
• praktická svítilna + alkalické baterie

KRYOKAUTER SMT CRYO - S

zabezpečuje rychlé a účinné zchlazení tkáně na teplotu -89 (-79)°C, určený
k destrukci nežádoucí tkáně. Pro operace se využívá celá řada výměnných
nástrojů a sprejových trysek koncipovaných podle potřeb různých
lékařských oborů. Trysky umožňují prochlazení velmi malé tkáně (několik
mm), ale i velkých patogenních ploch (několik cm), koncovky jsou na sprej
našroubovány a jejich výměna je jednoduchá. V základu je dodáván masivní
a stabilní cryo vozík umožňující snadné ovládání a komfortní manipulaci.
		
134.000 Kč / 162.140 Kč

OPERAČNÍ SYSTÉM SMT 450

elektronický přístroj s automatickým ovládáním. Zařízení
samo optimalizuje veličiny, lékař při aplikaci pouze
stiskne nožní pedál. Přívod kapalného dusíku si reguluje
přístroj sám. Je vhodný k odstraňování masivních nádorů
(benigních i maligních). V základu je dodáván stabilní
cryo vozík pro snadné ovládání a komfortní manipulaci.
		
252.000 Kč / 304.920 Kč

KRYOELEKTRICKÁ JEDNOTKA SMT CRYO ELECTRIC

využívá širokou řadu výměnných nástrojů a sprejových trysek pro gynekologii,
urologii, laryngologii, oftalmologii, proktologii a flebologii. Trysky umožňují
prochlazení velmi malé tkáně několika mm, ale i velkých
patogenních ploch. Teplota a čas zákroku jsou indikovány
na displeji.
178.000 Kč / 215.380 Kč
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model a) STANDARD vybavený		
model b) OXY PLUS vybavený		

18.585 Kč / 22.488 Kč
16.315 Kč / 19.741 Kč

RESUSCITAČNÍ BRAŠNA

vhodná pro ordinace veškerého typu. Obsahuje tyto komponenty a výbavu:
• praktická nylonová brašna o rozměrech 40 × 22 × 25 cm
• 0,5 l tlaková láhev s náplní 100 litrů O2 , tlak 150 bar
• redukční ventil O2 + ambuvak s resuscitační maskou
• propojovací kyslíková hadička k ambuvaku
• inhalační maska s hadičkou 2,1 m
• 3 vzduchovody (červený, oranžový, zelený)
• vytahovač jazyka + rozevírací šroub do úst
7.851 Kč / 9.500 Kč

RESUSCITAČNÍ KUFŘÍK

pro zdravotníky obsahuje následující komponenty
a výbavu: 3 kusy resuscitační masky (velikost 2, 3, 5)
+ 2 kusy hydroskopického filtru + dýchací náústek +
1 pár chirurgické rukavice + rozevírač úst + 6 kusů
vzduchovodů (různé velikosti) + nůžky + stříkačka
10 ml + obvaz. Vše je uloženo v elegantním kufříku
z průhledného plastu s českým popisem. Resuscitační
kufřík je schváleným zdravotnickým prostředkem,
určeným pro zdravotníky a slouží k poskytnutí první
pomoci. 1.333 Kč / 1.613 Kč
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GERMICIDNÍ LAMPY

GERMICIDY S NEPŘÍMÝM ZÁŘENÍM

jsou speciální lampy, které vyzařují krátkovlnné ultrafialové záření
ve spektru UV-C s vlnovou délkou 253,7 nm. Toto záření ničí
mikroorganismy, hubí bakterie a jejich spory, plísně a kvasinky intenzivním
ultrafialovým zářením, které způsobí narušení buněčných struktur. Používá
se pro sterilizaci vzduchu a povrchu předmětů tam, kde je potřeba
sterilního prostředí. Nabízíme Vám dvě základní kategorie výrobků:
germicidní lampy s otevřeným zářičem nebo s uzavřeným zářičem
a ventilátorem.

GERMICIDY S PŘÍMÝM ZÁŘENÍM
otevřená lampa s přímým zářením je jednou z nejúčinnějších metod dezinfekce
předmětů a vzduchu. Přímé záření nevratným způsobem inaktivuje všechny
mikroorganismy: bakterie, plísně, houby, ale také viry. UV-C záření má negativní
účinek na lidský organismus a je nutné zamezit přímému ozáření očí a kůže.
Nejlepší metodou je využívání těchto lamp v noci nebo v době, kdy se
v místnosti nepohybují žádné osoby.
Germicidní lampa ULTRAVIOL otevřená nástěnného typu, krytí
IP20. Životnost zářiče je 8 000 hodin – náhradní trubice máme
skladem. Vnější rozměry modelů a) b) jsou 465 × 85 × 135 mm.
a modelů e) f ) jsou 925 × 85 × 135 mm, úhel nastavení až 200°.
model a) nástěnná bez počítadla 1 × 15W
model b) nástěnná s počítadlem 1 × 15W
model e) nástěnná bez počítadla 1 × 30W
model f) nástěnná s počítadlem 1 × 30W

2.690Kč / 3.255Kč
3.477Kč / 4.207Kč
2.963Kč / 3.585Kč
3.536Kč / 4.279Kč

Germicidní lampa ULTRAVIOL otevřená na pojízdném
stojanu, krytí IP20. Životnost zářiče je 8 000 hodin – náhradní
trubice máme skladem. Vnější rozměry modelů c) d) jsou
465 × 85 × 135 mm, modelů g), h) jsou 925 × 85 × 135 mm,
maximální výška se stojanem 1 800 mm. Povrch lamp je z nerezu.
model c) pojízdná bez počítadla 1 × 15W
model d) pojízdná s počítadlem 1 × 15W
model g) pojízdná bez počítadla 1 × 30W
model h) pojízdná s počítadlem 1 × 30W
model z) pojízdná bez počítadla 1 × 60W
model zy) pojízdná s počítadlem 1 × 60W
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3.507Kč / 4.243Kč
4.051Kč / 4.902Kč
3.749Kč / 4.536Kč
4.293Kč / 5.195Kč
4.750Kč / 5.748Kč
5.191Kč / 6.281Kč

jedná se o uzavřené lampy, do kterých je vzduch nasáván pomocí ventilátoru.
Uvnitř vzduch prochází kolem germicidních trubic vyzařující UV-C světlo.
Pročištěný vzduch proudí druhým koncem přístroje zpět do místnosti. Celý
proces se neustále opakuje. Záření je zcela uzavřeno v přístroji a provoz
je naprosto bezpečný po celých 24 hodin denně, a to i za přítomnosti lidí,
personálu a pacientů.

Germicidní lampa ULTRAVIOL uzavřená s ventilátorem a nuceným oběhem
vzduchu nástěnného typu. Životnost zářičů je 8 000 hodin - náhradní trubice
máme skladem. Germicid umožňuje přítomnost osob v době provozu. Vnější
rozměry modelů m), n), r), s) jsou 190 × 215 × 145 mm, rozměry modelů i), j)
jsou 600 × 215 × 145 mm. Povrch lamp je z nerezu.
model i) nástěnná bez počítadla 2 × 15W
model j) nástěnná s počítadlem 2 × 15W
model m) nástěnná bez počítadla 2 × 30W
model n) nástěnná s počítadlem 2 × 30W
model r) nástěnná bez počítadla 2 × 55W
model s) nástěnná s počítadlem 2 × 55W

6.835 Kč / 8.270 Kč
7.479 Kč / 9.050 Kč
7.791 Kč / 9.427 Kč
8.503 Kč / 10.289 Kč
8.973 Kč / 10.857 Kč
10.415 Kč / 12.602 Kč

Germicidní lampa ULTRAVIOL uzavřená s ventilátorem a nuceným oběhem
vzduchu na pojízdném stojanu. Životnost zářičů je 8 000 hodin - náhradní
trubice máme skladem. Germicid umožňuje přítomnost osob v době provozu.
Vnější rozměry modelů o), p), t) u) jsou 1125 × 215×130 mm, rozměry modelů
k) l) jsou 700 × 210 × 140 mm. Povrch lamp je z nerezu.
model k) pojízdná bez počítadla 2 × 15W
model l) pojízdná s počítadlem 2 × 15W
model o) pojízdná bez počítadla 2 × 30W
model p) pojízdná s počítadlem 2 × 30W
model t) pojízdná bez počítadla 2 × 55W
model u) pojízdná s počítadlem 2 × 55W

7.379 Kč / 8.929 Kč
8.072 Kč / 9.767 Kč
8.385 Kč / 10.146 Kč
9.261 Kč / 11.206 Kč
9.697 Kč / 11.733 Kč
11.091 Kč / 13.420 Kč

IONIZÁTORY VZDUCHU

ionizátor vzduchu IONIC CARE. Zařízení účinným způsobem čistí ovzduší
místnosti od mikroprachu, pylu, alergenů, cigaretového kouře apod. Systém navíc
snižuje výskyt bakterií a plísní v místnosti. Účinnost čistění dosahuje až 90 % při
minimálních provozních nákladech (max. 1,60 Kč denně) a absolutně tichém
provozu. 								
					2.884 Kč / 3.490 Kč
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NÁDOBY BIOHAZARD

jsou vhodné na skladování a přepravu biologického a infekčního
materiálu - nebezpečného odpadu - vzniklého ve zdravotnictví, jako
jsou použité jehly a stříkačky, zkumavky, náplasti a obvazy. Kbelíky
na odpad jsou vyrobeny z pevného plastu a jsou beze zbytku
spalitelné společně s uskladněným infekčním odpadem. KLINIK
BOXY jsou vyráběny v různých objemech, jsou vhodné nejenom pro
velká nemocniční zařízení, ale i do soukromých klinik a ordinací, pro
laboratoře a veterináře.

ANTIDEKUBITNÍ LŮŽKA

se používají ve zdravotnictví, zejména na oddělení LDN, JIP, ale
také v domácí péči o geriatrického pacienta. Antidekubitní matrace
zabraňuje vzniku dekubitů, proleženin, při kterých se tkáň dostatečně
neprokrvuje, neodvádějí se škodlivé látky, přestává fungovat přirozená
termoregulace, a následkem toho dochází k postupnému odumírání
tkáně. Antidekubitní systémy se používají jako prevence, ale také
k léčbě již vzniklých proleženin nejvyššího stupně.

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE S KOMPRESOREM

určená pro pacienty dlouhodobě upoutané na lůžko
s omezenými možnostmi pohybu. Aktivní dvoukomorový
systém střídavě nafukuje obě komor y matrace. Je
vyrobena z netoxického materiálu a má 130 vzduchových
bublin, které přicházejí do kontaktu s ležícím pacientem,
jemně ho masírují a tím podporují prokrvení a okysličení
tkáně. Tlak se reguluje v rozmezí 30 mmHg až 110 mmHg
v závislosti na hmotnosti pacienta.
3.000 Kč / 3.450 Kč

ANTIDEKUBITNÍ KOMPRESOR

s průtokem 4,5 litru vzduchu za minutu a regulací tlaku 30
mmHg až 110 mmHg, vhodný pro ležící pacienty o váze
až do 130 kg. Nízký příkon elektrického kompresoru (5 W)
umožňuje dlouhodobý nepřetržitý provoz, střídání komor
probíhá automaticky cca po 8 minutách. 			
				2.136 Kč / 2.456 Kč

Nádoby BIOHAZARD
s českým popisem

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE

Nádoby BIOHAZARD na skladování a přepravu biologického a infekčního
materiálu, jako jsou použité jehly a stříkačky, zkumavky, náplasti a obvazy.
KLINIK BOXY na nemocniční odpad jsou opatřeny českým nápisem
a mezinárodním symbolem BIOHAZARD s možností dopsat datum a název
pracoviště.
model a) objem 0,5 litru, rozměr 8 × 12 × 10 cm/váha 60 gramů
model b) objem 1 litr, rozměr 8 × 12 × 16 cm/váha 60 gramů
model c) objem 1,5 litru, rozměr 8 × 12 × 21 cm/váha 60 gramů
model d) objem 2 litry, rozměr 12 ×v16 ×v16 cm/váha 60 gramů
model e) objem 2,5 litru, rozměr 12 × 16 × 20 cm/váha 60 gramů
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20 Kč / 24 Kč
24 Kč / 29 Kč
28 Kč / 34 Kč
32 Kč / 39 Kč
36 Kč / 44 Kč

z netoxického materiálu má 130 vzduchových bublin,
které jsou pospojovány do dvou komor. Matrace funguje
na principu cirkulace vzduchu mezi pacientem a lůžkem.
Tlakem kompresoru se střídavě plní a vypouštějí obě sady vzduchových
komor. Vzniká postupová vlna, která střídavě podpírá pacienta v různých
bodech těla.				864 Kč / 994 Kč
ukázka použití
antidekubitní matrace
na lůžku

použití bublinkové
matrace CA-MI

detail kompresoru
CA-MI

kompletní antidekubitní
systém CA-MI
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ANTIDEKUBITNÍ LŮŽKO RICANT

kompresor s pevnou matrací s 18 válci
je určený pro pacienty dlouhodobě
upoutané na lůžko s omezeným
pohybem. Aktivní dvoukomorový
systém, kter ý pomocí elektrického
kompresoru střídavě nafukuje obě
komory v 8minutovém cyklu. Matrace je
vyrobena z pevného nylonového materiálu ve tvaru válců, které přicházejí
do styku s ležícím pacientem, jemně ho masírují a tím prokrvují a okysličují
tkáň. Velikost tlaku kompresoru se reguluje v rozmezí 40 mmHg - 120
mmHg v závislosti na hmotnosti pacienta.
5.086 Kč / 5.849 Kč

ANTIDEKUBITNÍ MATRACE RICANT

vyrobená z pevného nylonového
materiálu má 18 vzduchov ých válců,
které jsou pospojovány do dvou komor.
Antidekubitní matrace funguje na principu
cirkulace vzduchu mezi pacientem
a lůžkem. Tlakem kompresoru se střídavě plní a vypouštějí obě sady
vzduchových komor. Vzniká postupová vlna, která střídavě podpírá
pacienta v různých bodech těla a zabraňuje vzniku proleženin. Výška
antidekubitní matrace je 12 cm, barva tmavě modrá. Hmotnost pacienta
do 130 kg.
			
2.450 Kč / 2.818 Kč

ANTIDEKUBITNÍ KOMPRESOR RICANT

s průtokem 5 litrů za minutu a regulací tlaku 40 mmHg 120 mmHg vhodný pro ležící pacienty o váze až do 130 kg.
Příkon elektrického kompresoru 10 W umožňuje nepřetržitý,
dlouhodobý provoz. Střídání komor probíhá automaticky
cca po 8 minutách. Antidekubitní kompresor je vybavený
světelnou signalizací poklesu tlaku – světelný ALARM.
				 2.636 Kč / 3.031 Kč
detail matrace
RICANT
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detail výpustního
CPR ventilu

detail kompresoru
HARMONY

detail matrace
ALPHA

ANTIDEKUBIT HARMONY

system s pevnou matrací určený pro pacienty,
kteří jsou dlouhodobě upoutáni na lůžko.
Kompletní antidekubitní system pomocí
elektrického kompresoru střídavě nafukuje
obě komory matrace ve 12minutovém cyklu.
Matrace je vyrobena z pevného nylonového
materiálu ve tvaru válců, které přicházejí
do styku s pacientem, jemně ho masírují, prokrvují a okysličují tkáň. Tlak
kompresoru lze rugulovat v rozmezí 40 mmHg - 100 mmHg v závislosti
na hmotnosti pacienta. Vlastnosti, které nabízí tento systém, jsou vhodné
k léčbě dekubitů vyššího až vysokého stupně.
7.810 Kč / 8.982 Kč

ANTIDEKUBITNÍ SYSTÉM SENSITIV

digitální antidekubitní lůžko s pevnou matrací určené pro
pacienty dlouhodobě upoutané na lůžku bez možnosti
jiného pohybu. Kompletní antidekubitní system s digitálním
ovládáním a možností nastavovat cyklus střídání komor
po 10-15-20-25 minutách. Pomocí elektrického kompresoru nafukuje
matraci rychlostí 8 litrů/min. Antidekubitní matrace je vyrobena
z pevného nylonového materiálu ve tvaru válců, které ležícího pacienta
jemně masírují, prokrvují tkáň a okysličují krev. Tlak kompresoru lze
regulovat v rozmezí 20 mmHg - 70 mmHg v závislosti na váze pacienta.
Antidekubitní systém sensitiv je vhodný k léčbě nejtěžších proleženin.
						12.000 Kč / 13.800 Kč

ANTIDEKUBITNÍ PROGRAM ALPHA

(aktivní antidekubit s pevnou matrací) určený pro pacienty o hmotnosti
až do 200 kg dlouhodobě odkázané k pobytu na lůžku bez možnosti
pohybu. Kompletní antidekubitní program (matrace s kompresorem)
pro léčbu proleženin až 4. stupně s možností
nastavit cyklus střídání komor po 10 a 20 minutách.
Možnost zapnutí statické cely v oblasti hlavy pro
zvýšený pocit bezpečí, stability a pohodlí pacienta.
Válcová antidekubitní matrace je potažena pevným
materiálem dartex, který je průžný a dobře prodyšný,
přitom vysoce pevný a trvanlivý. Tlak kompresoru
lze regulovat podle váhy pacienta. Antidekubitní
program ALPHA je vhodný k léčbě nejtěžších
proleženin v nemocnicích i domácím prostředí.
						22.850 Kč / 26.278 Kč
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BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚRY

bezkontaktní INFRA teploměry určené pro profesionální i domácí
použití. Nabízíme špičkové bezdotykové teploměry pro měření tělesné
teploty dospělých osob i dětí. Infra teploměry jsou také vhodné
k rychlému měření teploty kojenecké láhve, dětské výživy nebo mléka,
vody ve vaničce pro koupání miminka.
TEPLOMĚR INFRAFOCUS

bezdotykový teploměr INFRAFOCUS určený pro
profesionální i domácí měření tělesné teploty dospělých
i dětí (měřicí rozsah 32 až 42,5 °C). Po přepnutí infra
teploměru do režimu SURFACE lze měřit pokojovou
teplotu, teplotu kojenecké láhve, dětské výživy nebo
mléka, teplotu vody ve vaničce pro koupání miminka
(měřicí rozsah 0 až 60 °C). Rychlý bezdotykový teploměr,
výsledek naměřené teploty je zobrazen na LCD displeji
během jedné sekundy. Součástí dodávky je fialová
taštička a 2 alkalické baterie.
model a) standard 			
1.298 Kč / 1.571 Kč
model b) metrologicky ověřený
1.898 Kč / 2.297 Kč

bezkontaktní Iteploměr CA - MI určený pro domácí
i profesionální měření tělesné teploty dětí a dospělých.
Teploměr je rozhodnutím Rady EU 93/42/EEC registrovaný
ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK. Spolehlivý bezkontaktní
infrateploměr zobrazí výsledek naměřené teploty na LCD
displeji max. do 3 sekund (možnost uložení do paměti až
9 naměřených hodnot). Součástí dodávky je tmavě modrá
taštička a 2 alkalické baterie.
810Kč / 980 Kč

digitální teploměr THERMOMETER		
digitální teploměr BOSO			
digitální teploměr AD MEDICAL		
Digitální teploměr
THERMOMETER
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patří do kategorie radiačních teploměrů, které pomocí
vyslaného IR záření změří teplotu ušního bubínku.
IR záření má vlnovou délku mezi 760 nm až 1 mm,
respektive energii fotonů mezi 0,0012 až 1,63 eV.
Z lék ařského hledisk a je tato metoda považována
za nejpřesnější a používá se především u kojenců
a malých dětí. Měření trvá necelou sekundu a naprosto
bezbolestné a neškodné.
UŠNÍ TEPLOMĚR AD MEDICAL

pro rychlé a přesné měření tělesné teploty.
Naměřený výsledek se zobrazí během
2 sekund, ukončení měření je zvukově
signalizováno pípnutím. Přesnost měření
0,1 stupně! Jedná se o kvalitní výrobek německé
firmy AD MEDICAL, ušní teploměr je certifikovaným
zdravotnickým prostředkem třídy I.
430 Kč / 520 Kč

UŠNÍ INFRATEPLOMĚR CA - MI

s LCD displejem a LED signalizací. Čtyř funkční
bezkontaktní teploměr, který spolehlivě změří teplotu
lidského těla z ucha, ale také spánku. Kromě toho naměří teplotu tekutiny
(sunar nebo čaj v kojenecké lahvi, vodu na koupání
ve vaničce) a teplotu ovzduší v místnosti. Naměřený
výsledek se zobrazí během 1 sekundy, možnost uložení
do paměti až 9 naměřených údajů. Přesnost měření
0,2 stupně. Jedná se o spolehlivý výrobek italské
firmy CA - MI srl, ušní bezkontaktní infrateploměr je
certifikovaným zdravotnickým prostředkem třídy I. 		
			562 Kč / 680 Kč

TEPLOMĚR INFRAFOCUS

LÉKAŘSKÉ DIGITÁLNÍ TEPLOMĚRY

UŠNÍ TEPLOMĚRY

UŠNÍ TEPLOMĚR BREMED

53 Kč / 64 Kč
67 Kč / 81 Kč
165 Kč / 200 Kč

Digitální lékařský teploměr
BOSO

Lékařský teploměr
AD MEDICAL

pro přesné měření tělesné teploty dětí a dospělých.
Teploměr je rozhodnutím Rady EU 93/42/EEC
registrovaný zdravotnický prostředek. Spolehlivý
bezkontaktní infrateploměr zobrazí výsledek naměřené
teploty na displeji během několika vteřin (možnost uložení do paměti
8 naměřených výsledků). Součástí dodávky je praktický stojánek a 2
mikrotužkové baterie + lékařský teploměr zdarma.
			1.020 Kč / 1.234 Kč
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INFUZNÍ VOLUMETRICKÉ PUMPY

určené k nitrožilnímu podávání farmak nebo krevní infuze, přesnému
dávkování a udržování rychlosti. Nabízíme rovněž snímače kapek. V naší
nabídce najdete spolehlivé a často využívané výrobky partnerských
firem IVAC ARKUS a TERUMO. Jedná se o výrobky, ke kterým lze
zakoupit běžně dostupné SETY u tuzemských firem GAMA GROUP a. s.
České Budějovice nebo MSM, spol. s r. o. Příbram.
INFUZNÍ PUMPA IVAC

s digitálním ovládáním v rozsahu 1 až 999 ml/hodinu (celkový
objem podané infuze až 9 999 ml), přesnost dávkování je +/5 %. Poruchy jsou signalizovány opticky i akusticky a současně
jsou zaznamenávány do paměti přístroje. Plně nabitá baterie
zajistí chod infuzní pumpy po dobu 6 hodin při rychlosti 125
ml/hodinu, přístroj začne signalizovat slabou baterii při vybití
na 70 % kapacity.
model a) IVAC – 581
17.000 Kč / 20.570 Kč
model b) IVAC – 591
18.000 Kč / 21.780 Kč
model c) IVAC – 598
21.000 Kč / 25.410 Kč

INFUZNÍ PUMPA ARKUS

řízena mikroprocesorem, průtok reguluje lineární peristaltický
mechanismus. Hodnota okluzního tlaku nastavitelná v rozmezí
100 –1 000 mBar. Ovládání je digitální v rozsahu 1 až 999 ml/
hodinu (celkový objem podané infuze až 9 999 ml), přesnost
dávkování je +/- 5 %. Poruchy jsou signalizovány akusticky
i opticky a současně zaznamenány do paměti. Nabitá baterie
zajistí chod pumpy po dobu 4,5 hodin při rychlosti 60 ml/hodinu.
				16.100 Kč / 19.481 Kč

DÁVKOVAČE NUTRIČNÍ VÝŽIVY

lineární dávkovače nutriční výživy (enterální pumpa FreeGO) jsou
určené k přesnému dávkování výživy a udržování dávkovací rychlosti.
Jedná se o přenosný dávkovač nutriční výživy, napájený z akumulátoru,
vhodný na procházku ven a cesty. Pumpa FreeGO je spolehlivý
a díky jednoduché obsluhze oblíbený lineární dávkovač s dobrými
technickými vlastnostmi a vynikající cenou.
ENTERÁLNÍ PUMPA FREEGO

přenosná výživová pumpa FreeGO je řízena
mikroprocesorem, průtok reguluje peristaltický
rotační mechanismus. Ovládání je digitální
v rozsahu 1 až 400 ml/hodinu (celková dávka
podané výživy až 9 999 ml / rychlost automatického
plnění až 700 ml/hod), přesnost dávkování je +/5 %, poruchy jsou signalizovány opticky i akusticky
a současně jsou zaznamenány do paměti přístroje.
Plně nabitá baterie zajistí provoz enterální pumpy
po dobu 24 hodin při rychlosti 84 ml/hodinu, přístroj začne signalizovat slabou
baterii při vybití na 70 % kapacity. Součástí dodávky je srozumitelný český
návod k obsluze a dobíjecí adaptér 230 V/5 V.
				22.475 Kč / 27.195 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Kapkový senzor ARKUS		
Kapkový senzor IVAC		
Kapkový senzor TERUMO		
Stojan MINOR na pumpy		

4.000 Kč / 4.840 Kč
6.000 Kč / 7.260 Kč
5.000 Kč / 6.050 Kč
2.298 Kč / 2.780 Kč

INFUZNÍ PUMPA TERUMO

s patentovaným systémem MIDPRESS a novou revoluční
mechanikou bez úplného tlaku na infuzní set, umožňuje
vysoce přesné dávkování (přesnost max. +/- 3 %) krevní
infuze. Pumpa TERUMO disponuje celou řadou pokročilých
funkcí a je příkladem technologického pokroku v moderní
medicíně a lékařství. 						
		
34.079 Kč / 41.236 Kč
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Snímač kapek ARKUS

Snímač kapek IVAC

Snímač kapek TERUMO

Stojan MINOR
na pumpy
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INJEKČNÍ LINEÁRNÍ DÁVKOVAČE

jsou pumpy určené k přesnému a bezpečnému nitrožilnímu
dávkování léků a farmak. Dodáváme modely, do kterých lze
používat běžně dostupné velkoobjemové injekční stříkačky
od firem CHIRANA nebo B.BRAUN.
INJEKČNÍ PUMPA GRASEBY

řízena mikroprocesorem, průtok farmak reguluje
peristaltický mechanizmus. Ovládání je digitální v rozsahu
0,1 až 200 ml/hodinu (krok po 0,1 ml). Poruchy jsou
signalizovány opticky i akusticky. Dávkovač je na stříkačky
o velikosti 20, 30, 50 a 60 ml. Pumpa je napájená 230 V,
zálohovaná akumulátorem, baterie vydrží 3 hodiny.
		
11.942 Kč / 14.450 Kč

INJEKČNÍ PUMPA ARKUS

s vysokou přesností dávkování (+/-2 %). Hodnota okluzního
tlaku je nastavitelná v rozmezí 100 –1200 mBar. Poruchy
jsou signalizovány akusticky i opticky. Injekční dávkovač je
na stříkačky o velikosti 10, 20, 30, 50 a 60 ml. Napájení
230 V/9VA, zálohování baterií 12 V/1,3 A. Baterie vydrží 8 hodin.
		
14.422 Kč / 17.451 Kč

INJEKČNÍ PUMPA KELLYMED

řízena mikroprocesorem, ovládání je digitální v rozsahu
0,1 až 1 300 ml/hodinu (přesné dávkování kroku po 0,1 ml).
Poruchy jsou signalizovány opticky i akusticky. Injekční
dávkovač je na stříkačky o velikosti 10, 20, 30 a 50 ml. Je
napájený 230 V/15 VA a zálohovaný baterií 9,6 V/200 mA.
16.405 Kč / 19.850 Kč

INJEKČNÍ PUMPA PILOT

k nitrožilnímu podávání léků. Má dva režimy objemu
infuze: v dolním režimu 1,0 až 99,9 ml je krokování po 0,1 ml.
V horním režimu 100 až 999 ml je krokování po 1 ml. Průtok
0,1 až 200 ml/hod, rychlost plnění max. 500 ml/hod, funkce
BOLUS, stop a pauza, nastavení prahu výstrahy okluze.
Napájení 230 V, vnitřní baterie 6 V/1,3 Ah (min. 7 hodin při
5 ml/hod), případně z externího zdroje 12-15 V v sanitkách.
		
17.800 Kč / 21.538 Kč

PŘENOSNÉ INJEKČNÍ DÁVKOVAČE

jsou bateriové pumpy nezávislé na napájecí síti 230 V/50 Hz. Jde
o samostatné přístroje s elektronickým řízením dávkovací rychlosti,
kdy se tekutá farmaka aplikují prostřednictvím injekčních stříkaček 2
až 20 ml, případně až 35 ml, eventuálně 5 až 50/60 ml.
BATERIOVÁ PUMPA GRASEBY

určená k podávání farmak v terénu. Jedná se o mobilní
lineární dávkovač o rozměrech 166 × 53 × 23 mm, napájený
z 9V baterie. Přístroj je malý a lehký o hmotnosti 185 gramů,
dobře přenosný. Pacient ho může nosit bez problémů ven. Pumpa pracuje
s běžně dostupnými injekčními stříkačkami v rozsahu od 2 ml do 35 ml.
					 14.752 Kč / 17.850 Kč

BATERIOVÁ PUMPA ONYX

obdobná jako předchozí výrobek, navíc s možností
nastavení extra dávek, tzv. bolusů. Pumpa pracuje s běžně
dostupnými injekčními stříkačkami velikosti 2, 5, 10, 20 ml.
Součástí dodávky je brašnička s popruhem na snadné
nošení na těle nebo opasku, ochranný kryt a 2 tužkové baterie.		
					 26.843 Kč / 32.480 Kč

BATERIOVÁ PUMPA TERUFUSION

se snadným založením injekční stříkačky, jednoduchou
obsluhou a vysoce přesným dávkovacím režimem.
Dávkování 0,1 ml až 1 200 ml/hodinu, nastavitelné podávání
BOLUSU v rozmezí 100 ml až 1 200 ml / krokování 100 ml/
hod. Nový model roku 2015 s automatickou detekcí velikosti stříkačky a velkým
4,3“ barevným LCD displejem. Provoz pumpy je až 12 hodin. Používají se
injekční stříkačky 5, 10, 20, 30 a 50/60 ml české výroby. Součástí dodávky může
být modrá brašna s popruhem přes rameno.
model a) STANDARD TE-SS700 		
24.339 Kč / 29.450 Kč
model b) s brašnou TERRUFUSION
26.694 Kč / 32.230 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

plastový kryt ONYX a GRASEBY		
brašnička ONYX a GRASEBY		
brašna TERUFUSION			

Pumpa
TERUFUSION vč.
brašny
Plastový kryt ONYX
a GRASEBY
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760 Kč / 920 Kč
670 Kč / 811 Kč
2.500 Kč / 3.025 Kč

Brašnička ONYX
a GRASEBY

brašna TERUFUSION
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OTOSKOPY

otoskop je přístroj pro vyšetření bubínku a vnitřku vnějšího ucha.
Neobejde se bez něj žádný otorinolaryngolog ani foniatr, který
se zabývá diagnózou a léčbou ucha. Základem stanovení správné
diagnózy je kvalitní přístroj pro vyšetření ucha.
OTOSKOP KAWE

bateriový otoskop, kvalitní výrobek německé firmy KaWe.
Prostředek má masivní kovové držátko s vroubkovaným
povrchem, lupu a kryptonovou žárovku 2,5 V. Je vybaven 20
kusy ušních trychtýřků (10 kusů o průměru 2,5 mm + 10 kusů
o průměru 4 mm). Uloženo v praktické koženkové brašničce.
				1.390 Kč / 1.682 Kč

OTOSKOP GREEN

otoskop v exkluzivní zelené barvě. Prostředek má lupu
a kryptonovou žárovku 2,5V. Je vybaven 7 kusy ušních trychtýřků (3
kusy o průměru 2,5 mm + 4 kusy o průměru 4 mm). Vše je uloženo
v praktické nylonové brašničce zelené barvy s černým lemováním.
Náhradní trychtýřky, zrovna tak žárovku lze dokoupit.
			
1.650 Kč / 1.996 Kč

OTOSKOP S HALOGENOVOU ŽÁROVKOU

v exkluzivní modré barvě. Prostředek má lupu
a HALOGENOVOU žárovku 2,5 V. Je vybaven 20 kusy
ušních trychtýřků (10 kusů o průměru 2,5 mm + 10 kusů
o průměru 4 mm). Vše je uloženo v praktické nylonové
brašničce modré barvy s černým lemováním. Náhradní
trychtýřky, zrovna tak žárovku lze dokoupit. Jde se
o kvalitní německy výrobek firmy KaWe.
2.086 / 2.524 Kč

OTOSKOPY CAMEDIO

v exkluzivní červené nebo žluté barvě vybavené ušními
trychtýřky o průměru 2,5 mm a 4 mm, vše je uloženo v brašničce.
Napájení ze dvou alkalických baterií. Náhradní trychtýřky
a žárovky je možné pro otoskopy dokoupit.
model a) RED 		 2.272 / 2.749 Kč
model a) YELLOW 		
2.450 / 2.964 Kč
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LARYNGOSKOPY
LARYNGOSKOP KAWE

laryngoskop s masivním, kovovým držátkem,
s vroubkovaným povrchem vybavený čtyřmi
výměnými lžícemi velikosti č. 1, 2, 3 a 4, náhradní žárovkou a alkalickými
bateriemi. Jedná se o kvalitní německý výrobek firmy KaWe, který je uložený
v exkluzivním koženém kufříku zelené barvy.
8.600 / 10.406 Kč

LARYNGOSKOP BLUE MACINTOSH

s masivním, kovovým držátkem, vroubkovaným povrchem,
vybavený třemi výměnnými lžícemi o velikosti č. 2, 3 a 4. Jde
o kvalitní laryngoskop, značkový výrobek německé firmy KAWE,
uložený v praktické brašně modré barvy.
4.254 / 5.147 Kč

LARYNGOSKOP MACINTOSH KUFŘÍK

v kufříku, s masivním kovovým držátkem. Jedná o kufříkový
SET kvalitních laryngoskopů KAWE se třemi výměnnými
zahnutými lžícemi o velikosti č. 2, 3 a 4 s žárovičkou 2,5 V. Pro
napájení lze použít dva monočlánky, případně lze dokoupit
nabíječku MEDCHARGE a dobíjecí akumulátor NiMH 2,5 V.
model a) bez AKU
model b) s AKU

4.860 Kč / 5.881 Kč
6.540 Kč / 7.913 Kč

LARYNGOSKOP BLUE MILLER

v modré brašničce, s masivním kovovým držátkem a třemi
výměnnými rovnými lžícemi velikosti č. 1, 2 a 3 se žárovičkou 2,5 V.
Pro napájení lze použít dva monočlánky, případně lze dokoupit
nabíječku MEDCHARGE a dobíjecí akumulátor NiMH
2,5 V. Jde o značkové laryngoskopy KAWE.
4.780 / 5.784 Kč

VETERINÁRNÍ LARYNGOSKOP

s dlouhou lžící a masivním kovovým držátkem s hrubým,
vroubkovaným povrchem umožňujím pevné uchopení a bezpečné
držení v ruce. Jedná se o kvalitní laryngoskopy KAWE. Délka
laryngoskopické lžíce je 30 cm.
2.880 / 3.485 Kč
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SETY DERMATOSKOPŮ,
OFTALMOSKOPŮ a OTOSKOPŮ
OFTALMOSKOP - OTOSKOP COMBILIGHT

(vakuová vláknová optika) obsahuje tyto komponenty:
oftalmoskop E10 EUROLIGHT s nastavitelnou korekcí -20 až +20
dioptrií, otoskop C10 COMBILIGH s lupou a žárovičkou 2,5 V, tři
nástavce velikosti 2,5 , 3,5 a 4,5 mm, nosní rozvěrač se stavěcím
šroubem, dvě krční zrcátka velikosti 3 a 4, prodlouženou lampu
s žárovkou 2,5 V. SADA je uložena v exkluzivním kufříku černé
barvy. Náhradní žárovičky i trychtýřky lze dokoupit. Součástí
dodávky AKU je DOBÍJECÍ AKUMULÁTOR 2,5V/3 000 mAh
a dokovací stanici MEDCHARGE lze dokoupit.
model a) bez AKU 		
5.670 Kč / 6.861 Kč
model b) s AKU 			
7.350 Kč / 8.894 Kč

DERMATOSKOP - OFTALMOSKOP - OTOSKOP

(LED optika - halogen) obsahuje tyto komponenty KAWE:
dermatoskop D30 (dermatoskopický okulár s desetinásobným
zvětšením s žárovkou 2,5 V s rovnoměrným rozložením světla),
oftalmoskop E36 EUROLIGH s halogenovou žárovičkou 2,5 V
a nastavitelnou korekcí -20 až +20 dioptrií, otoskop F.O.30 s lupou
COMBILIGHT a LED lampou, 10 trychtýřků o velikosti 2,5 mm
a 10 kusů velikost 4,5. Náhradní žárovky, zrovna tak trychtýřky
lze zakoupit. SADA KAWE EUROLIGHT je napájena z monočlánků
nebo lze dokoupit nabíjecí baterii KAWE a dokovací stanici MEDCHARGE.
model a) bez AKU 		
15.760 Kč / 19.070 Kč
model b) s AKU 			
17.440 Kč / 21.102 Kč

OFTALMOSKOP - OTOSKOP EUROLIGHT

(halogen - LED optika) obsahuje tyto komponenty KAWE:
oftalmoskop E36 EUROLIGH s halogenovou žárovkou 2,5 V
a nastavitelnou korekcí -20 až +20 dioptrií, otoskop F.O.30
s lupou COMBILIGHT a LED lampičkou, deset trychtýřků
velikosti 2,5 mm a deset velikosti 4,5. Náhradní žárovičky
i trychtýřky lze dokoupit. Součástí dodávky je nabíjecí
akumulátor 2,5 V /3 000 mAh, nabíjecí stanici MEDCHARGE
je možné dokoupit. SADA je uložena v exkluzivním černém
kufříku KAWE.
model a) bez AKU 		
7.940 Kč / 9.607 Kč
model b) s AKU 			
9.620 Kč / 11.640 Kč
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DERMATOSKOP - OTOSKOP - OFTALMOSKOP

12dílný set BASIC KAWE obsahuje tyto komponenty:
dermatoskop D30 EUROLIGHT (dermatoskopická
lupa s desetinásobným zvětšením se žárovkou 2,5 V
s rovnoměrným rozložením světla), otoskop C10
COMBILIGH s lupou a žárovičkou 2,5 V, tři trychtýřky velikosti
2,5 , 3,5 a 4,5 mm, nosní nástavec se stavěcím šroubem, dvě
krční zrcátka velikosti 3 a 4, prodlouženou lampu s žárovkou
2,5 V, oftalmoskop E10 EUROLIGHT s nastavitelnou korekcí
-20 až +20 dioptrií. Komponenty jsou uloženy v exkluzivní kazetě KAWE černé
barvy. SET BASIC je možné napájet ze dvou monočlánků nebo dokoupit dobíjecí
akumulátor KAWE a dokovací stanici MEDCHARGE.
model a) bez AKU 		
13.490 Kč / 16.323 Kč
model b) s AKU 		
15.170 Kč / 18.356 Kč

OFTALMOSKOP a OTOSKOP COMBILIGHT

(halogen - xenonová optika) obsahuje tyto komponenty
KAWE: oftalmoskop E36 EUROLIGH s halogenovou
žárovičkou 2,5 V a nastavitelnou korekcí -20 až +20 dioptrií,
otoskop F.O.30 s lupou a xenonovou žárovkou 2,5 V, pět
trychtýřků velikosti 2,5 mm a pět velikosti 4,5, jedno
prodloužené XL zrcátko s lampou, jednu středně dlouhou
lampu, jednu krátkou lampu osazenou trychtýřem s průzorem 6 mm. Náhradní
žárovičky i trychtýřky je možné dokoupit. SET COMBILIGHT lze napájet
z monočlánků či dokoupeným dobíjecím akumulátorem.
model a) bez AKU 		
14.670 Kč / 17.751 Kč
model b) s AKU 		
16.350 Kč / 19.784 Kč

NABÍJEČKA MEDCHARGE KAWE

pro nabíjení dermatoskopů, oftalmoskoů a otoskopů
řady EUROLIGHT a COMBILIGHT. Nabíječku lze použít
k současnému dobíjení dvou výrobků KAWE s dobíjecí
baterií 3,6 V nebo 2,5 V typu Li-Ion nebo NiMH. Díky
inteligentnímu mikroprocesorem řízenému systému jsou
akumulátory dobíjeny v optimálním režimu.		
		
3.930 Kč / 4.755 Kč

DOBÍJECÍ AKUMULÁTORY KAWE

2,5V s kapacitou 3 Ah nebo 3,6 V, baterie s kapacitou 2.2 Ah pro výrobky
značky KAWE. Jedná se o vysokokapacitní niklo-metalhydridový (NiMH)
akumulátor s dlouhou životností, který je kompatibilní s výše nabízenými
výrobky KAWE řady EUROLIGHT a COMBILIGHT.
model a) 2,5 V /3 Ah
1.680 Kč / 2.033 Kč
model b) 3,6 V /2.2 Ah
1.480 Kč / 1.791 Kč
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INHALÁTORY

které nabízíme, vyrábí italská firma 3A HEALTH CARE. Vyznačují se
dobrými technickými parametry a vynikající cenou. Výrobky jsou
nositeli evropského certifikátu CE 0434 a splňují normu ISO 9001 a ISO
13 485. Naše společnost je dovozcem do České republiky.
INHALÁTOR DAILYNEB A DAILYNEB BLUE

osobní kompresorový inhalátor do ruky, vhodný pro děti
i dospělé trpící laryngitidou a dýchacími obtížemi. Výrobek je
vybavený mikronebulizačním setem ANDY, dětskou maskou,
dospělou maskou a dýchacím náústkem. Součástí dodávky
je síťový adaptér a 3 kusy náhradních filtrů. Vše je uloženo
v praktické nylonové kabelce na zip. Do mikronebulizačního
systému ANDY lze nalít destilovanou vodu a přidat
medikamenty nebo jednoduše inhalovat Vincentku. Výkon
je 15 litrů/min. při tlaku 1,9 bar. Výrobek je schváleným
zdravotnickým prostředkem třídy II. a. o rozměrech:
12 × 6 × 15 cm / váha 0,5 kg.
1.123 Kč / 1.291 Kč

INHALÁTOR PICONEB

kompresorový inhalátor pro osobní použití, vhodný
zejména pro dětské pacienty trpící laryngitidou
a dýchacími obtížemi. Výrobek je vybavený
mikronebulizátorem, dětskou maskou pro malé
děti, maskou pro velké děti, dýchacím náústkem,
speciálním nosním nástavcem a propojovací
hadičkou. Výkon je 10 litrů/min. při tlaku 1,85 bar.
Výrobek o rozměrech: 13 × 10 × 19 cm / váha 1,5 kg. 		
						772 Kč / 888 Kč

INHALÁTOR AIRBOX

kompresorový inhalátor pro osobní použití, vhodný
zejména pro děti a adolescenty trpící laryngitidou
a d ýc h a c í m i o b t í že m i . Vý ro b e k j e v y b ave ný
mikronebulizátorem, dětskou maskou, maskou
pro adolescenty, dýchacím náústkem a kroucenou
propojovací hadičkou. Výkon je 14 litrů/min. při tlaku 2
bar. Výrobek je schváleným zdrav. prostředkem třídy II. a.
o rozměrech: 18 × 12 × 22 cm / váha 1,7 kg.
				1.035 Kč / 1.190 Kč
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INHALÁTOR HAPPYNEB

kompresorový inhalátor pro osobní použití,
vhodný pro větší děti a dospělé trpící
laryngitidou a dýchacími obtížemi. Výrobek
je vybavený mikronebulizátorem, dětskou
maskou, dospělou maskou, dýchacím náústkem,
speciálním nosním nástavcem a propojovací hadičkou. Výkon je 15 litrů/min.
při tlaku 2,8 bar. Výrobek o rozměrech: 22 × 13 × 31 cm / váha 2,5 kg.
					1.211 Kč / 1.393 Kč

INHALÁTOR ALLEGRO A ALLEGRO BLUE

kompresorový inhalátor pro osobní použití,
vhodný pro adolescenty a dospělé trpící
laryngitidou a dýchacími obtížemi. Jedná
se o výkonný přístroj s dvojitou pumpou pro
nejnáročnější pacienty. Výrobek je vybavený
mikronebulizačním setem ANDY, dětskou
maskou, dospělou maskou, dýchacím náústkem,
propojovací hadičkou a 3 kusy náhradních filtrů.
Do mikronebulizačního systému ANDY lze nalít
destilovanou vodu a přidat medikamenty nebo
jednoduše inhalovat Vincentku. Výkon je 17 litrů/
min. při tlaku 2,4 bar. Výrobek je schváleným zdravotnickým prostředkem třídy II. a.
o rozměrech: 19 × 12 × 23 cm / váha 1,5 kg. 				
					1.386 Kč / 1.594 Kč

INHALÁTOR MYNEB

cestovní inhalátor pro osobní použití,
vhodný pro děti a dospělé trpící
laryngitidou a dýchacími obtížemi.
Výrobek je určený na cesty, do auta,
vlaku či letadla a tam, kde často
vypínají elektrický proud. Přístroj je
kromě mikronebulizátoru, dětské
masky, dospělé masky, dýchacího
náústku, speciálního nosního
nástavce a propojovací
hadičky vybavený také
akumulátorovou baterií, nabíječkou 220/12 V, autoadaptérem 12 V
a praktickou cestovní brašnou tmavomodré barvy. Výkon je 10 litrů/
min. při tlaku 1,85 bar. Kapacita baterie zaručuje 30minutový provoz
detail
bez přestávky. Výrobek o rozměrech: 13 × 6 × 14 cm.			
příslušenství
				2.614 Kč / 3.006 Kč
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ULTRAZVUKOVÝ INHALÁTOR RAFFAELO

ultrazvukový inhalátor určený pro osobní použití, vhodný pro děti a osoby,
které nesnesou kyslíkovou masku. Zařízení vytváří z vody kapičky o velikosti
3 mikromilimetry. Jedná se o bezhlučný přístroj, který chrlí viditelnou
mlhovinu. Inhalátor má vestavěnou tepelnou ochranu, tzn.
vypne při teplotě 38,1 °C a zabrání zničení přístroje. Součástí
dodávky je síťový adaptér, univerzální inhalační maska,
nosní a ústní dýchací nástavec, odměrka na medikamenty,
2 kusy náhradních těsnění a krabička inhalačních kloboučků.
Výrobek je schváleným zdravotnickým prostředkem třídy
II. a. o rozměrech: 13 × 9 × 15 cm. 		
			 1.298 Kč / 1.493 Kč

ULTRAZVUKOVÝ INHALÁTOR LEONARDO

ultrazvukový inhalátor určený pro osobní použití, vhodný pro
děti a osoby, které nesnesou kyslíkovou masku. Zařízení vytváří
z vody kapičky o velikosti 3 mikromilimetry. Jedná se o bezhlučný
přístroj, který chrlí viditelnou mlhovinu. Inhalátor má vestavěnou
tepelnou ochranu, tzn. vypne při teplotě 38,1 °C a zabrání zničení
přístroje. Součástí dodávky je síťový adaptér, univerzální inhalační
maska, nosní a ústní dýchací nástavec, odměrka na medikamenty,
2 kusy náhradních těsnění a krabička inhalačních kloboučků. Vše je uloženo
v praktické nylonové kabelce na zip. Výrobek je schváleným zdravotnickým
prostředkem třídy II.a o rozměrech: 5 × 7 × 19 cm. 					
					1.474 Kč / 1.695 Kč

ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ

profesionální ultrazvukový zvlhčovač určený pro dlouhodobé
používání. Zařízení vytváří z vody kapičky o velikosti 1 až 5
mikromilimetrů. Ventilační systém je pak vyfukuje do místnosti. Jedná
se o velmi výkoný, naprosto bezhlučný přístroj, který doslova chrlí
viditelnou mlhovinu. Regulátorem se nastavuje požadovaný výkon.
Zařízení má vestavěnou ochranu, dříve než dojde voda, přístroj vypne
a zabrání zničení krystalu. Zařízení lze použít k nepřímé inhalaci:
do systému lze nalít destilovanou vodu a přidat medikamenty nebo jednoduše
inhalovat Vincentku. Vhodné pro děti a osoby, které nesnesou kyslíkovou
masku. Přístroj je možné umístit poblíž lůžka a nechat zapnutý. Zařízení má
5 litrový zásobník, který vydrží přes noc. Pacient tak nevědomky inhaluje
při spánku. Výrobek je schváleným zdravotnickým prostředkem třídy II. a.
o rozměrech: 27 × 31 × 27 cm / váha 3 kg.
					1.233 Kč / 1.492 Kč
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ULTRAZVUKOVÝ ZVLHČOVAČ S IONIZÁTOREM

funkce je obdobná jako u předchozího modelu,
výrobek má navíc ionizátor vzduchu, který se ovládá
samostatně.
		
model a) analog 1.554 Kč / 1.880 Kč
		
model b) digitál 2.067 Kč / 2.501 Kč

KLINICKÝ INHALÁTOR MED 2000

profesionální klinický inhalátor, určený pro dlouhodobé
používání ve zdravotnických zařízeních. Výrobce garantuje
nepřetržitý provoz až 4 hodiny, pak je zapotřebí výrobek
na 30 minut vypnout a po této přestávce je možné
zařízení používat další 4 hodiny. Výrobek je vybavený 5
kusy mikronebulizačních setů ANDY s dětskými maskami,
dospělými maskami, dýchacími náústky a kroucenou
propojovací hadičkou. Do mikronebulizačního systému ANDY lze nalít destilovanou
vodu a přidat medikamenty nebo jednoduše inhalovat Vincentku. Výkon je 17 litrů/
min. při tlaku 2,4 bar. Výrobek je schváleným zdravotnickým prostředkem třídy II.a.
				6.850 Kč / 8.288 Kč

KLINICKÝ INHALÁTOR MED 2000 PLUS

funkce je obdobná jako u předchozího modelu, jedná se však
o duo inhalátor určený k dlouhodobému používání ve zdravotnických zařízeních. Je schváleným zdravotnickým prostředkem
třídy II.a o rozměrech: 28 × 22 × 27 cm / váha 7,5 kg.
				9.850 Kč / 11.918 Kč

esence
OLYSAN

mikronebulizátor
NEB

PŘÍSLUŠENSTVÍ

vonná esence OLYSAN
mikronebulizátor FASTERJET
mikronebulizátor ANDY
inhalační hadice kroucená
mikronebulizátor
ANDY

hadice

150 Kč / 182 Kč
150 Kč / 172 Kč
220 Kč / 253 Kč
200 Kč / 230 Kč
klobouček k inhalátorům
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INHALÁTOR PRO NEJMENŠÍ DĚTI CA-MI

splňuje bezpečnostní podmínky pro používání v pediatrii, je
napájený přes adaptér 230/12 V, vybavený náústkem a maskou
ve tvaru zvířátka (je prokázáno, že malé dítě lépe přijme
přístroj s dětským motivem a považuje ho za svého kamaráda).
Inhalátor lze držet v ruce nebo jej lze postavit na stůl. Výkon
0,7 ml roztoku za minutu, maximální kapacita 7,5 ml. Jako
inhalační médium doporučujeme používat čistý fiziologický
roztok s medikamenty nebo VINCENTKU obohacenou minerály.
Ultrazvukový inhalátor s naprosto tichým chodem, nastavení
tří stupňů proudění. Systém je vybavený automatickým
vypnutím po 10 minutách.		
1.561 Kč / 1.795 Kč

INHALÁTOR JOYCARE JC-114

je ultrazvukový přístroj s volitelným nebulizačním
výkonem (0,38 nebo 0,77 ml/min.) pro rychlou
a efektivní úlevu. Jednotlačítkové ovládání
a absolutně tichý chod umožní jeho používání
i v noci. Produkuje 6 µm aerosolové částice, objem
zásobníku na tekutiny je 10 ml. Jde se o plně
vybavený nebulizační set, který obsahuje: flexibilní
vrapovou hadici 22 mm, dětskou inhalační masku,
masku ADULT pro dospělé, nosní inhalační nástavec, orální nástavec
k inhalaci do úst, odměrku na tekuté medikamenty a 10 kusů zásobníků.
					
1.635 Kč / 1.880 Kč

INHALÁTOR COMP-A

profesionální elektrický inhalátor COMP-A, určený pro dlouhodobou inhalaci
aerosolu v domácím prostředí. Výrobce garantuje nepřetržitý provoz až
2 hodiny, pak je zapotřebí výrobek na 30 minut
vypnout a po přestávce je možné inhalovat další
2 hodiny. Inhalátor je vybavený velkokapacitním
mikronebilizátorem FASTERJET, dětskou maskou,
maskou pro dospělé, dýchacím náustkem, nosním
nástavcem a propojovací hadičkou. Výkon je 15 litrů/
min. při tlaku až 2,8 bar (tlak lze plynule regulovat
a hodnotu sledovat na monometru). V zadní
části přístroje je praktická schránka na odkládání
příslušenství, diky které budete mít vše pohromadě
a nic neztratíte. Elektrický nebulizátor COMP-A je
schváleným zdravotnickým prostředkem třídy II. a.
						4.281 Kč / 5.180 Kč

INHALÁTOR MISTER A AEROKIT

Pístové inhalátory MISTER a AEROKIT pro děti trpící
laryngitidou a dýchacími obtížemi. Inhalátor je
vybavený nebulizátorem, dětskou maskou a maskou
pro adolescenty, dýchacím náustkem a propojovací
hadičkou. Výkon je 15 litrů/min. při tlaku 1,9 bar.
model a) bez samolepek
860 Kč / 989 Kč
model b) se samolepkami 1.088 Kč / 1.251 Kč

KAPESNÍ INHALÁTOR KIWI

na baterky, vhodný pro alergiky a astmatiky. Můžete
ho tak mít v kapse kdykoliv po ruce (výlety, cestování,
práce, škola, domov). Je napájen ze 2 tužkových baterií,
případně ze síťového napájecího zdroje. Obsahuje 2
inhalační masky (dětská a dospělá) a dýchací náústek
pro intenzivní a masivní inhalaci. 1.850 Kč / 2.128 Kč

INHALÁTOR SPEEDYMED

pro děti trpící laryngitidou
a dýchacími obtížemi. Má t var
zeleno-žluté želvy, je vybavený mikronebulizačním
setem ANDY, dětskou maskou pro malé děti a maskou
pro větší děti, dýchacím náustkem a propojovací
hadičkou. Výkon je 10 litrů/min. při tlaku 1,85 bar.
Nebulizátor SPEEDYMED je schváleným zdravotnickým
prostředkem třídy II.a. 852 Kč / 980 Kč

		

		
		
		
		
		
NASALJET

inhalační hadice s maskou
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

mikronebulizátor NASALJET		260 Kč / 299 Kč
inhalační hadice s maskou		120 Kč / 145 Kč
inhalační SET MED2000			185 Kč / 213 Kč
inhalační SET ANDY FLOW		405 Kč / 490 Kč
inhalační souprava ANDY BOX		485 Kč / 587 Kč

MED2000

ANDY FLOW

ANDY BOX
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GLUKOMETRY

jsou přístroje určené k měření glykémie, tzv. cukru
v krvi. Výrobce glukometrů ABBOT T DIABETES
CARE přichází na trh s podstatným vylepšením
a zjednodušením postupu při měření glykémie
za pomoci glukometrů OPTIUM. Kromě výrazně žlutého
balení s motýlem na krabičce přechází z ověřených
přístrojů XCEED na nové modely FREE STYLE a NEO.
GLUKOMETR NEO

OXYMETRY

jsou přístroje, které neinvazivní metodou měří saturaci kyslíku v krvi
(SpO2), k čemuž využívají rozdíl absorpce světla o vlnové délce 805 nm
a 640 nm v hemoglobinu a oxyhemoglobinu.
OXYMETR PRSTOVÝ CA-MI

jednoduchý a praktický oxymetr pro domácí a sportovní využití,
případně pro lékařské ordinace k rychlému orientačnímu
měření pacienta. Přístroj má vysoce kontrastní displej
a zvukovou signalizaci srdečního pulsu. 2.105 Kč / 2.547 Kč

pro diabetiky k měření cukru v krvi. Jde o novou variantu
oblíbeného glukometru FREESTYLE. Přístroj zobrazuje
naměřené hodnoty na velkém displeji a údaj uloží do paměti.
Součástí balení je žlutý USB kablík k přenesení dat do počítače. Glukometr je
vhodný pro diabetiky a těhotné ženy. Přístroj je uložený v elegantní krabičce
s motýlem. 				1.298 Kč / 1.493 Kč

GLUKOMETR LITE

nová modifikace značky OPTIUM zobrazuje naměřený výsledek
na přehledném displeji do 4 sekund, údaj ukládá do paměti. Zobrazuje
týdenní, 14denní a měsíční průměry. Ke glukometru se kupují testovací
proužky LITE v ekonomickém balení 100 kusů, což je vhodné zejména
pro pacienty, kteří se musí měřit několikrát denně. 1.350 Kč / 1.552 Kč

OXYMETR PULSNÍ EDAN

zobrazuje plethysmografickou křivku a sloupcový graf, je určený
pro dlouhodobé monitorování. Měření se provádí přiložením
klipsy na prst. Ukládá údaje až pro 100 pacientů, max. kapacita
300 záznamů. Má USB konektor pro přenos dat do PC. Součástí
dodávky je brašnička z pevného materiálu. 6.231 Kč / 7.540 Kč

OXYMETR S BAREVNÝM DISPLEJEM

s třemi volitelnými moduly pro měření 1)kojenců, 2)dětí, 3)
dospělých. Umožňuje přenos dat do PC. Je vybaven zvukovým
a optickým alarmem. Špičkový profesionální oxymetr pro
nemocnice a zdravotnická zařízení. 11.140 Kč / 13.479 Kč

OXYMETR MASIMO RADICAL

GLUKOMETR FREESTYLE

rozšiřuje možnosti neinvazivního měření dalších parametrů využitím
speciální technologie. Je odolný pohybovým artefaktům a schopen
měřit pacienta při extrémně rušivých vlivech. Velká LCD obrazovka
zobrazuje plethysmografickou křivku.
14.850Kč / 17.968Kč

jedná se o novou verzi masově rozšířeného glukometru OPTIUM XCEED,
součástí balení je USB kabel pro připojení k PC. Přístroj zobrazí výsledek
na displeji během 5 sekund a data uloží do paměti. Glukometr FREESTYLE
ukazuje týdenní a měsíční průměry. 1.166 Kč / 1.341 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL
testovací proužky OPTUM 10 ks
testovací proužky OPTUM 25 ks
testovací proužky LITE 100 ks
testovací proužky KETONE 10 ks
testovací proužky
OPTIUM FREE
STYLE a NEO
10 ks
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132 Kč / 152 Kč
263 Kč / 302 Kč
739 Kč / 850 Kč
350 Kč / 402 Kč

testovací proužky
OPTIUM FREE
STYLE a NEO
25 ks

testovací proužky
OPTIUM
LITE
100 ks

testovací
proužky
KETONE

PŘÍSLUŠENSTVÍ

prstový oxymetr LIFE HEALTH
nabíjecí stanice EDAN		
software UT 100			
náhradní prstové čidlo		

prstový oxymetr
LIFE HEALTH

nabíjecí stanice EDAN

611 Kč / 739 Kč
2.680 Kč / 3.243 Kč
3.000 Kč / 3.630 Kč
850 Kč / 1.029 Kč

Software UT 100

náhradní prstové čidlo
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TONOMETRY

jsou nejpoužívanějším zdravotnickým prostředkem ve všech
oborech medicíny. Slouží k měření tlaku krve nepřímou metodou
a poskytují základní obraz o stavu pacienta. Dnešní moderní přístroje
umožňují měřit i osoby neklidné a pacienty trpícími srdeční arytmií.
TONOMETR ANEROIDNÍ CA-MI

přístroj využijí především pečovatelské služby a lékaři pracující
v terénu. Extra velký ciferník je pevně spojený s rukojetí
opatřenou nafukovacím balonkem, což umožňuje pohodlné
měření pacienta i za jízdy při převozu do nemocnice. Přístroj
je uložen v praktické brašně.
model a) ciferník 50 mm bez stetoskopu 421 Kč / 509 Kč
model b) ciferník 100 mm vč. stetoskopu 649 Kč / 785 Kč

TONOMETR DURASHOCK

jediný nerozbitný tonometr, odolný vůči nárazům i vodě,
ideální pro rychlé záchranné služby, centrální příjmy
a všude tam, kde je velký a rychlý pohyb. Extra odolný
ciferník a nylonová manžeta dělají z tohoto přístroje
prakticky nerozbitný výrobek.
1.440 Kč / 1.742 Kč

TONOMETR BEZRTUŤOVÝ

první přístroj bez rtuti, který umožňuje klasické měření s odposlechnutím
pomocí stetoskopu. Naměřený výsledek si přečteme na velkém displeji.
Hodnoty systolického a diastolického tlaku mohou zůstat na displeji
označeny. Výhodou je, že měřený pacient nemusí být bezpodmínečně
v klidu, přesto je naměřený výsledek naprosto přesný.
model a) BK-1016 ITALY 		 1.550 Kč / 1.876 Kč
model b) MASTERMED KAWE 		
2.298 Kč / 2.781 Kč
model c) UM-102 AD MEDICAL
4.289 Kč / 5.190 Kč
model d) NISSEI 500 s balónkem
3.182 Kč / 3.850 Kč

TONOMETR ZÁPĚSŤOVÝ

TONOMETR MICROLIFE AFIB (s indikací rizika mrtvice)

poskytuje rychlé a jednoduché měření krevního tlaku. Přístroj se ovládá
jedním tlačítkem, má již zabudovanou technologii Intellisense a umožňuje:
- ukládání 60 posledních měření do pamětí s datem a časem
- vyhodnocuje a upozorňuje na srdeční arytmie

Komfortní, nadstandardně vybavený tlakoměr umožňuje
detekci atriální fibrilace síní a dokáže odhalit jednu z hlavních
příčin mozkové příhody, mrtvice. Plně automatický tonometr
určený pro kontrolu a sledování krevního tlaku. Tlakoměr
je určen pro lékařské ordinace i do domácnosti. Včasná
diagnostika s jednoduchou metodou AFIB je to, co činí tento
tonometr unikátním výrobkem. Součástí balení je síťový
napáječ, USB kabel a baterie. Vše je uloženo v cestovní brašničce.
				1.890 Kč / 2.287 Kč

model a) INTELLISENSE 		0.480 Kč / 0,581 Kč
model b) AD MEDICAL s velkým displejem 1.273 Kč / 1.540 Kč
model c) TENSOVAL MOBIL
1.140 Kč / 1.379 Kč

TONOMETR OMRON M-6AC

plně automatický digitální tlakoměr
s velkým, dobře čitelným displejem,
určený ke každodennímu měření tlaku
krve. Přístroj se vyznačuje vysokou odolností proti
srdečním arytmiím. Měření probíhá již při tlakování
manžety, tzn. že měřicí cyklus je kratší a méně
stresující. Součástí dodávky je cestovní pouzdro
a síťový napáječ.
				
				1.479 Kč / 1.790 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

balonek s výpustným ventilem		
136 Kč / 165 Kč
manžeta zavinovací			
265 Kč / 321 Kč
manžeta se such. zipem a sponou		
291 Kč / 352 Kč
manžeta dětská				345 Kč / 417 Kč
manžeta stehenní (extra velká)		
509 Kč / 616 Kč
sada 2 kusů manžet: dětská + extra velká 1.386 Kč / 1.677 Kč

balonek s ventilem
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manžeta zavinovací

manžeta dětská

sada 2 manžet OMRON

manžeta extra velká
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HODINKOVÝ TONOMETR CA - MI (3 manžety)

s pevnou rukojetí opatřenou nafukovacím balonkem. Má
manometr s extra velkým ciferníkem, 3 manžety na suchý zip
se sponou (dětská, standardní a extravelká) a balonek. Součástí
výrobku je fonendoskop.		 942 Kč / 1.140 Kč

HODINKOVÝ TONOMETR KAWE MASTERMED

měřič tlaku krve s extra velkým ciferníkem a praktickou
brašnou. Kvalitní německý výrobek firmy KaWe, lze jej
kalibrovat a metrologicky ověřovat, opatřen certifikační
značkou CE 0124.
model a) KAWE Grey
1.210 Kč / 1.464 Kč
model b) KAWE Blue
1.210 Kč / 1.464 Kč
model c) KAWE Metal
1.450 Kč / 1.754 Kč

DIGITÁLNÍ TONOMETR CA-MI

automatický monitor krevního tlaku s dobře čitelným
displejem pro každodenní měření tlaku krve a srdeční
tepové frekvence. Využívá technologii FUZZY LOGIC,
spouští se jedním stisknutím tlačítka a je vhodný pro
samoměření bez pomoci další osoby. 825 Kč / 998 Kč

TONOMETR TENSOVAL COMFORT

s manžetou LARGE pro objemnou paži. Díky
technologie FUZZY LOGIC je přístroj rychlý a má snadné ovládání.
Naměřené výsledky mohou ukládat dva uživatelé do dvou
oddělených pamětí. Přesnost tlakoměru TENSOVAL ověřila
klinickým testem Německá liga pro hypertenzi a společnost ANSI/
AAMI (Sdružení pro zdokonalování lékařských přístrojů). 		
1.220 Kč / 1.476 Kč

TONOMETR PRO TĚHOTNÉ

přesný a elegantní tlakoměr ELITE s vysoce kontrastním
a podsvíceným displejem, klinicky ověřený pro těhotné
ženy. Má extra velký 3řádkový displej, manžetu pro obvod
paže 22 – 32 cm. Součástí dodávky jsou alkalické baterie.
Vše je uloženo v praktické cestovní brašničce. Tonometr
je schváleným zdravotnickým prostředkem, který lze
kalibrovat a metrologicky ověřit.
2.053 Kč / 2.484 Kč
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TONOMETR OMRON M3 DUO
(s indikátorem hypertenze)

má barevný INDIKÁTOR HYPERTENZE a indikátor
správného utažení manžety. Do paměti uloží až 2 × 60
výsledků měření TK. Díky systému INTELLISENCE se
vyznačuje vysokou odolností proti srdečním arytmiím. Bez
problému změří i pacienta s glykémií. Součástí dodávky je
nylonové pouzdro se zipem.
1.290 Kč / 1.561 Kč

METROLOGICKY OVĚŘENÉ MĚŘIČE
jsou nejpoužívanějším zdravotním prostředkem ve všech oborech
lékařství. Poskytují základní obraz o stavu pacienta. Pro zdravotnická
zařízení nabízíme metrologicky ověřené měřiče tlaku dle zákona
505/1990 Sb., které jsou stanoveným měřidlem.
OVĚŘENÝ ANEROIDNÍ TLAKOMĚR CA-MI

ocení především lékaři pracující v terénu a ošetřovatelské služby.
Tonometr má manometr, manžetu na suchý zip se sponou
a nafukovací balonek. Jedná se o schválený zdravotnický prostředek
třídy II. a. opatřený certifikační značkou a metrologickou známkou CM.
model a) ciferník 50 mm
640 Kč / 774 Kč
model b) ciferník 100 mm
868 Kč / 1.050 Kč

OVĚŘENÝ TLAKOMĚR OMRON M-10IT

vybavený USB kabelem pro přenos dat do PC. Vyznačuje
se vysokou odolností proti srdečním arytmiím. Možnost
výpočtu průměrné hodnoty z posledních 3 měření. Jedná
se o schválený zdravotnický prostředek třídy II. a, opatřený
certifikační značkou a metrologickou známlou CM.		
2.099 Kč / 2.540 Kč

OVĚŘENÝ TLAKOMĚR HARTMANN
využívá technologii Duo Sensor, která dosahuje
maximální přesnosti měření tlaku krve (TK). Měřicí
technologie kombinuje 2 metody, Korotkovovu
a oscilometrickou, jejichž kombinace garantuje
vysokou přesnos. Jde se o schválený zdravotnický
prostředek třídy II. a., opatřený certifikační značkou
a metrologickou známkou CM.		
2.149 Kč / 2.600 Kč
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FONENDOSKOPY – STETOSKOPY

PROFESIONÁLNÍ TLAKOMĚRY

certifikované pro používání ve zdravotnických zařízeních.

slouží k poslechu srdce, plic a dýchání, jsou nedílnou součástí při
měření krevního tlaku askultační metodou, tzn. odposlechem
srdečního tepu.

TLAKOMĚR OMRON HBP-1100

multifunkční a nárazuvzdorný tlakoměr
s 5 manžetami umožňuje auskultační nebo
oscilometrické měření dle výběru uživatele.
Disponuje novou funkcí ZERO INDICATOR, která
provede autokontrolu přístroje a nahlásí připravenost
k měření. Další výjimečnou funkcí je MOTION STOP,
kdy přístroj pozastaví měření, pokud se pacient hýbe, respektive pohybují se jeho
svaly. Funkce ARITMIE upozorňuje na nepravidelný, srdeční puls pacienta. Součástí
výbavy je kromě síťového napáječe také sada 5 manžet různých velikostí: SS - 12 až
18 cm, S - 17 až 22 cm, M - 22 až 32 cm, L - 32 až 42 cm, XL - 42 až 50 cm.
9.183 Kč / 11.111 Kč

TONOMETR OMRON 907

přístroj s klinicky ověřenou přesností certifikovaný pro
profesionální používání v nemocnicích, klinikách a ordinacích.
Umožňuje plně automatický provoz v režimu IntelliSense nebo
manuální volbu mezi oscilometrickou a auskultační metodou
měření. Funkce Hide zabrání náhlému zvýšení krevního tlaku
pacienta v přítomnosti lékaře. Optimální výsledek je možné
dosáhnout 3 měřeními jdoucími za sebou, ze kterých přístroj
vypočte průměrnou hodnotu.
11.307 Kč / 13.681 Kč

lidově „uši“ nebo také stetoskop slouží k poslechu plic, dýchání a srdeční
činnosti. Fonendoskop je nedílnou součástí při měření krevního tlaku
askultační metodou odposlechem srdečního tepu. Jedná o kvalitní německý
výrobek firmy KAWE uložený v blistru.
model a) červený				
model b) žlutý				

449 Kč / 543 Kč
449 Kč / 543 Kč

FONENDOSKOP – STETOSKOP PRIMÁŘSKÝ

z masivního materiálu, k přepínání nízkých a vysokých tónů, což umožňuje
srozumitelnější poslech. Předností tohoto modelu je, že navíc obsahuje
2 náhradní membrány, 2 olivky, 3 ozvučnice a 2 náhradní hříbky, vše je uloženo
v elegantní krabičce italského výrobce CA-MI. 800 Kč / 968 Kč

298 Kč / 361 Kč
314 Kč / 380 Kč
230 Kč / 278 Kč
síťový adapter
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257 Kč / 311 Kč
349 Kč / 422 Kč

FONENDOSKOP – STETOSKOP KAWE

s automatickým nafukováním. Má velký podsvícený
LCD displej a 2 kompresory. Umožňuje klasické
auskultační měření pomocí stetoskopu nebo
automatické měření oscilometrickou metodou.
Součástí je síťový nabíjecí adaptér a dobíjecí
akumulátor. Tonometr NISSEI má 2 manžety ADULT
22-32cm, OBESE 32-42cm.
8.140 Kč / 9.849 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

FONENDOSKOP – STETOSKOP CA - MI

je nedílnou součástní při měření krevního tlaku askultační metodou, slouží
k odposlechu srdečního tepu. Italský výrobek CA - MI je uložen v krabičce.
model a) jednohlavý 			
model b) dvouhlavý 			

TONOMETR NISSEI DM-3000

síťový adapter OMRON			
síťový adapter HARTMANN		
síťový adapter CA-MI			

FONENDOSKOP – STETOSKOP GOLD

z masivního materiálu, pozlacený 22karátovým zlatem.
Umožňuje přepínání nízkých a vysokých tónů, tím je
vhodný pro osoby se sníženým prahem slyšitelnosti.
Exkluzivní a kvalitní pozlacený fonendoskop PLANET je
vhodný jako dárek k promoci nebo životnímu jubileu.
4.254 Kč / 5.147 Kč

CAMI
stetoskop jednohlavý

CAMI
stetoskop dvouhlavý

KAWE
stetoskop červený

KAWE
stetoskop žlutý

stetoskop PRIMÁŘSKÝ
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TECHNICKÉ TLAKOVÉ VENTILY

MEDICINÁLNÍ REDUKČNÍ VENTILY

tlakové ventily určené pro technické účely. Ventily jsou vyrobeny z mosazi,
mají dva manometry, jeden ukazuje tlak v lahvi, druhý tlak na výstupu.
Výrobky jsou vybaveny regulátorem s plynulou regulací tlaku na výstupu.
model a) ventil pro technický kyslík 		
1.433 Kč / 1.734 Kč
model b) ventil pro acetylen 			
1.233 Kč / 1.492 Kč
model c) ventil pro kysličník uhličitý
1.233 Kč / 1.492 Kč

vyrábí nadnárodní společnost GCE GROUP. Ústředí firmy se nachází ve švédském
Malmö a hlavní výrobní závod je v České republice v Chotěboři. Ventily jsou
z kvalitniho nerezového materiálu a jsou určeny pro používání v medicíně.
Výrobky jsou držiteli evropského certifikátu CE 0434 a splňují normu ISO 9001
a ISO 13 485. Jsou schváleným zdravotnickým prostředkem třídy II. b.

REDUKČNÍ VENTIL N2O

Medicinální ventil určený na tlakovou láhev tzv. rajského
plynu. Zařízení se používá na operačních sálech. Rychlá
a snadná výměna láhve se provádí pomocí rychlorealizační
matice. Výstup ventilu je zakončený rychlospojkou, přes
kterou se napojí narkotizační přístroj.
model a) ventil pro rajský plyn
4.350 Kč / 5.264 Kč

TLAKOVÉ LÁHVE KYSLÍKU
určené pro napájení výše uvedených kyslíkových zařízení: redukční ventil
+ zvlhčovač s průtokoměrem, redukční ventil + vzduchová odsávačka,
redukční ventil s regulátorem + ambuvak apod. Vhodné pro ambulance
a menší zdravotnická zařízení, příp. pro domácí použití po propuštění pacienta
do domácího ošetřování. Jedná se o prázdné tlakové láhve, které vám firma
LINDE GAS a. s. naplní kyslíkem pro dýchání kdekoliv po České republice. Láhve
jsou schválené pro náplň 400 litrů kyslíku pro dýchání o tlaku 200 bar.

REDUKČNÍ VENTIL AIR

Medicinální ventil určený na tlakovou láhev
stlačeného vzduchu, tam kde není centrální rozvod.
Rychlá a snadná výměna láhve se provádí pomocí
rychlorealizační matice. Výstup ventilu je zakončený
rychlospojkou, přes kterou lze napojit nejrůznější
lékařské přístroje.
model b) ventil pro stlačený vzduch 		
4.150 Kč / 5.022 Kč

REGULÁTOR AIR MEDILINE
model a) plná láhev obsah 100 l
model b) prázdná 2litrová láhev
model c) plná láhev obsah 400 l
model d) prázdná 10litrová láhev
model e) plná láhev obsah 2 000 l

2.835 Kč / 3.430 Kč
2.950 Kč / 3.570 Kč
4.300 Kč / 5.203 Kč
4.850 Kč / 5.868 Kč
7.000 Kč / 8.470 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

samolepka
POZOR - TLAKOVÁ LÁHEV		

50 Kč / 60 Kč

z kvalitního nerezového materiálu určený do centrálního
rozvodu na stlačený AIR vzduch. Výstup regulátoru je
zakončený NYPLEM, přes který lze připojit nejrůznější lékařské
a medicínské přístroje.
model b) ventil pro stlačený vzduch
2.850 Kč / 3.448 Kč

REDUKČNÍ VENTIL CO2
Medicinální ventil určený na tlakovou láhev kysličníku
uhličitého. Zařízení se používá k výrobě sodovky. Je
vyroben z kvalitního nerezového materiálu a splňuje
nejnáročnější kritéria pro používání ve zdravotnictví.
model e) ventil pro kysličník uhličitý
6.450 Kč / 7.804 Kč
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KYSLÍKOVÉ PŘÍSTROJE

REDUKČNÍ VENTIL S REGULÁTOREM

které nabízíme, vyrábí francouzská firma TECHNOLOGIE MEDICALE,
která na rozdíl od některých jiných výrobců vyniká špičkovou kvalitou.
Výrobky jsou určeny pro zdravotnická zařízení typu JIP, ambulance,
plicní a dětská oddělení, oddělení LDN, ale i lázeňská zařízení, ústavy
sociální péče a domovy důchodců. Zařízení jsou držiteli evropského
certifikátu CE 0197 a splňují normu ISO 9001 a ISO 13 485. Naše
společnost je dovozcem do ČR.
REDUKČNÍ VENTIL S RYCHLOSPOJKOU
určený na tlakovou láhev kyslíku, tam kde není
centrální roz vod. Zařízení je zdravotnickým
prostředkem sloužícím k léčbě oxygenoterapií.
Rychlá a snadná výměna láhve se provádí pomocí
rychlorealizační matice. Výstup ventilu je zakončený
rychlospojkou, přes kterou lze napojit níže uvedený
zvlhčovač s průtokoměrem. 4.150 Kč / 5.022 Kč

ZVLHČOVAČ S PRŮTOKOMĚREM
slouží k regulaci a plynulému dávkování kyslíku. Výrobek je vybavený
rychlospojkou, regulátorem, láhví a zmlžovací tryskou. Zařízení je
kompatibilní s výše uvedeným redukčním ventilem nebo se připojuje
do centrálního rozvodu kyslíku.
model e) 0 – 15 litrů/min.		
1.650 Kč / 1.996 Kč
model f ) 0 – 5 litrů/min.			
1.850 Kč / 2.238 Kč

KYSLÍKOVÝ PŘÍSTROJ KOMBINOVANÝ

redukční ventil + zvlhčovač s průtokoměrem
model g) 0 – 15 litrů/min.
5.800 Kč / 7.018 Kč
model h) 0 – 5 litrů/min.
6.000 Kč / 7.260 Kč

REDUKČNÍ VENTIL SE DVĚMA VÝSTUPY

určený na tlakovou láhev kyslíku tam, kde není centrální rozvod.
Výrobek má zabudovaný regulátor průtoku. Rychlá a snadná
výměna láhve se provádí pomocí rychlorealizační matice.
Jeden výstup ventilu je zakončený nyplem pro přímé spojení
s ambuvakem a druhý rychlospojkou, přes kterou lze napojit
níže uvedenou odsávačku.
model c) 0 – 25 litrů / min. 4.800 Kč / 5.808 Kč

ODSÁVAČKA VZDUCHOVÁ / KYSLÍKOVÁ

určená k odsávání hlenů, zvratků a sekretu.
Výrobek je vybavený rychlospojkou, regulátorem,
půllitrovou láhví a mikrobiologickým filtrem. Zařízení je
kompatibilní s výše uvedeným redukčním ventilem nebo se
připojuje do centrálního rozvodu. Sací podtlak -0,75 bar. 		
3.850 Kč / 4.658 Kč

KYSLÍKOVÉ ZAŘÍZENÍ KOMBINOVANÉ

redukční ventil se dvěma výstupy + odsávačka
model k) 0 – 15 litrů/min.			
8.650 Kč / 10.466 Kč
model l) 0 – 5 litrů/min.			
8.800 Kč / 10.648 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ
zmlžovací tryska TECHNOLOGIE MEDICALE
kyslíkový zvlhčovač – 500 ml		
sací láhev – 500 ml Technologie-Medicale
bakteriologický filtr / 100 kusů		
sací láhev 1 litr s nerezovým víkem		

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

kyslíkové brýle		
25 Kč / 30 Kč
inhalační polomaska 22 mm
55 Kč / 67 Kč
inhalační maska s hadičkou 2,1 m 85 Kč / 103 Kč
mikronebulizátor s maskou
180 Kč / 218 Kč
náhradní zmlžovací tryska
80 Kč / 97 Kč
náhradní těsnění / 5 kusů
50 Kč / 60 Kč

určený na tlakovou láhev kyslíku, tam kde není centrální
rozvod. Zařízení je zdravotnickým prostředkem sloužícím
k záchraně lidského života. Rychlá a snadná výměna láhve
se provádí pomocí rychlorealizační matice. Výstup ventilu
je zakončený nyplem, přes který lze připojit ambuvak.
Regulovat lze v rozsahu 0 – 15 l/min.
3.800 Kč / 4.598 Kč

detail
rychlorealizační matice
sací láhev
s nerezovým
víkem
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80 Kč / 97 Kč
850 Kč / 1.028 Kč
1.150 Kč / 1.392 Kč
1.450 Kč / 1.754 Kč
1.950 Kč / 2.360 Kč

kyslíkový
zvlhčovač

sací
láhev
500 ml
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RUČNÍ RESUSCITÁTORY

REGULÁTOR SACÍHO PODTLAKU
Odsávačka určená k odsávání hlenů, zvratků a sekretu. Výrobek je
vybavený rychlospojkou a regulátorem sání, půllitrovou láhví
a mikrobiologickým filtrem. Zařízení se pomocí rychlospojky připojí
do centrálního rozvodu sání, tzn. podtlaku. Výhodou je velmi levný
provoz. Podtlak lze regulovat mezi 0 až -1 bar.
model a) YELLOW
3.450 Kč / 4.174 Kč
model b) GREY
3.650 Kč / 4.416 Kč

Slouží k záchraně lidského života. Ambuvaky lze používat
samostatně nebo je možné je připojit na redukční ventil
s regulátorem a podpořit oživování pacienta podáváním
kyslíku. Ambuvaky jsou dle zákona povinnou výbavou každého
zdravotnického zařízení a privátních ordinací stomatologů.
model a) ambuvak s resuscit. maskou
2.600 Kč / 3.146 Kč
model b) ambuvak se dvěma maskami
2.800 Kč / 3.388 Kč
model c) ambuvak s rezervoárem		
2.900 Kč / 3.509 Kč
model d) ambuvak BABY se 3 maskami
3.100 Kč / 3.751 Kč
model e) ambuvak dětský se 2 maskami 2.400 Kč / 2.904 Kč

TLAKOVÝ REGULÁTOR SÁNÍ VENTURI

určený k plynulé regulaci sacího tlaku v rozmezí 0 až 1000 mBar.
Připojuje se do centrálního rozvodu pomocí rychlospojky a na výstupu
má hadicový nástavec pro univerzální použití. Regulátor je vybaven
bezpečnostním prvkem STOP VENTILEM, který zajišťuje okamžité
uzavření či otevření sání.
model a) YELLOW
2.300 Kč / 2.783 Kč
model b) GREY
2.500 Kč / 3.025 Kč

RESUSCITAČNÍ AMBUVAK PROFI
se 3 maskami, velikost č. 2, 4 a 6, s filtrem
HMEF a rezervoárem, vše uloženo v praktické
brašně. Profesionální křísicí přístroj z kvalitního
trvanlivého materiálu v modré BLUE barvě.
Ambuvak PROFI lze používat samostatně nebo je
možné jej připojit na kyslíkový přístroj a oživování
pacienta podpořit kyslíkem. 5.653 Kč / 6.840 Kč

TLAKOVÝ REGULÁTOR PRŮTOKU DEBFLO

určený k plynulé regulaci průtokového tlaku. Připojuje se
do centrálního rozvodu rychlospojkou a na výstupu má
hadicový nástavec.
model a) 0-5 l/min.
1.500 Kč / 1.815 Kč
model b) 0-15 l/min.
1.300 Kč / 1.573 Kč

DÝCHACÍ RESPIRÁTOR

Praktický pomocník při resuscitaci, který by neměl chybět
v žádné lékárničce. Je vhodný také na cesty a do automobilu.
Obsahuje masku pro dospělé, jednocestný ventil, filtr a pár
ochranných rukavic. Vše je uloženo v praktickém pouzdře se
šňůrkou pro rychlou a pohodlnou manipulaci.
kabelka na
model e) kompletní set
225 Kč / 272 Kč
AMBUVAK

PŘENOSNÝ KYSLÍKOVÝ PŘÍSTROJ OXYGO

malý a lehký, určený k montáži NA INVALIDNÍ VOZÍK. Kyslíkový přístroj
OXYGO slouží k dýchání a inhalaci zvlhčeného kyslíku pro pacienty, kteří
jsou odkázáni na inv. vozík a mají DÝCHACÍ OBTÍŽE. 8.920 Kč / 10.793 Kč

PŘÍSLUŠENSTVÍ

kyslíkové brýle
inhalační polomaska 22 mm
inhalační maska s hadičkou
mikronebulizátor s maskou
hadicový nástavec INOX / 2 kusy

kyslíkové brýle
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inhal. polomaska
22 mm

25 Kč / 30 Kč
55 Kč / 67 Kč
85 Kč / 103 Kč
180 Kč / 218 Kč
560 Kč / 678 Kč

inhal.
maska s hadičkou

PŘÍSLUŠENSTVÍ

propojovací kyslíková hadička 2,1 m		
35 Kč / 42 Kč
HMEF filtr (antibakteriální, antivirový, tepelný)
82 Kč / 99 Kč
silikonová resuscitační maska BABY/ADULT		
450 Kč / 545 Kč
anesteziologické masky BABY – sada 3 kusy		
680 Kč / 823 Kč
dýchací vak 3 litry				
509 Kč / 616 Kč
resuscitační rouška LAERDAL - sada 5 kusů		
920 Kč / 1.113 Kč
kabelka na AMBUVAK				440 Kč / 532 Kč

INOX
hadicový nástavec

mikronebulizátor
s maskou

detail hadičky

4

HMEF filtr

maska ADULT

dýchací
vak 3l

masky BABY
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LEHÁTKA A KŘESLA MOBERCAS
Jsme autorizovaní dovozci polohovacích lehátek a křesel španělského výrobce
MOBERCAS. Jedná se o statické nebo dynamické výrobky, přičemž dynamické
lůžko, křeslo, lehátko má ovládání buď ruční hydraulické, nebo elektrické pomocí
elektromotoru a polohovacího ovladače. Firma MOBERCAS, S. L. L. sídlí cca
70 km severně od Valencie poblíž známého turistického letoviska Peniscola.

PODOLOGICKÉ KŘESLO MOBERCAS CE-1150

model CE-1150 s elektrickým ovládáním pomocí nožního pedálu.
U křesla lze výškově nastavit opěrku hlavy, paží a nohou. Některé
nastavitelné prvky křesla mají mechanické ovládání, každá část se
ovládá samostatně. Podiatrické křeslo má 1 stabilizační nožičku
pro zajištění stability křesla na nerovném povrchu.
38.500 Kč / 46.585 Kč

GYNEKOLOGICKÉ KŘESLO MOBERCAS S-1080-GIN

model S-1080-GIN s nastavitelným ovládáním polohy
opěrek nohou, hlavy, paží, křeslo má pevnou výšku 78 cm.
Ovládání podpěrek je mechanické, každá část se obsluhuje
samostatně. Gynekologické křeslo má 4 stabilizační nohy pro
zajištění stability křesla na nerovném povrchu. Konstrukce
je z pevné oceli obarvená práškovou technologií při
teplotě 210 ºC. Jedná se o zdravotnický prostředek třídy
I s evropským CE certifikátem.
23.600 Kč / 28.556 Kč

BEAUTY KŘESLO MOBERCAS S-1030-E

model S-1030-E pro kosmetické salony a tetovací studia. Křeslo
má nastavitelnou výšku opěrek paží. Kosmetické křeslo je
ergonomicky tvarované, umožňuje nastavit pro každou nohu
jinou polohu. Křeslo má pevnou výšku 70 cm. Ovládání podpěrek
je mechanické, každá část se obsluhuje samostatně. Polohovací
křeslo má 4 stabilizační nožičky pro zajištění stability křesla
na nerovném povrchu.
21.324 Kč / 25.802 Kč
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PŘEVOZNÍ LEHÁTKO MOBERCAS CTH-0120

model CTH-0120 s transportními kolečky. Všechna
kolečka jsou bržděna a mají gumový povrch, což
umožňuje hladký převoz pacienta. Součástí výrobku
je multifunkční stojánek, který lze například využít
k upevnění dávkovací pumpy nebo infuzního
roztoku. Výška lehátka je hydraulicky nastavitelná.
Ovládání podpěrek je mechanické, každá část se
obsluhuje samostatně. Převozní lehátko má boční bezpečnostní bariéry. 		
49.600 Kč / 60.016 Kč

DĚTSKÉ LŮŽKO MOBERCAS CE-0120-R.BAR
PEDIATRICA

model CE-0120-R.BAR PEDIATRICA se zábranami.
Pomocí nožního pedálu se ovládá elektrický pohon
výškového nastavení lůžka. U lehátka lze výškově
nastavit opěrku hlavy a je možné sklopit/postavit boční
bariéry. Lůžko má 1 stabilizační nožičku pro zajištění
stability na nerovném povrchu. Konstrukce je z pevné
oceli obarvená práškovou technologií.
40.300 Kč / 48.763 Kč

PEDIATRICKÉ LEHÁTKO MOBERCAS
CE-2121-PEDIATRICA

model CE-2121-PEDIATRICA bez zábran vhodné
jako vyšetřovací lehátko pro děti a adolescenty
do nejrůznějších ordinací a ambulancí. Pomocí
nožního pedálu se ovládá elektrický pohon výškového
nastavení. U lehátka lze nastavit výšku opěrky hlavy,
podhlavník má otvor pro dýchání. Lehátko má 4
stabilizační nožičky pro zajištění stability na nerovném
povrchu. Konstrukce je z pevné oceli obarvená práškovou technologií.
27.600 Kč / 33.396 Kč
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ZÁCHRANÁŘSKÉ BRAŠNY
Záchranářské kapsy, brašny, kufry a batohy slouží pro uskladnění
a transport zdravotnického materiálu potřebného při zásahu
integrovaného záchranného systému, rychlé lékařské služby
a hasičů. Nabízí optimální pohodlí v terénu a snadný přístup ke všem
uskladněným komponentům. Jedná se o profesionální výrobky
z pevných textilních materiálů: CONDURA, NYLON, TYRPOL. Dodávají
se prázdné, aby si je každý mohl vybavit podle svých potřeb. Všechny
výrobky jsou zdravotnickým prostředkem třídy I.
ZÁCHRANÁŘSKÉ DESKY

Záchranářské desky / desky pro záchranáře z lehkého
a voděodolného materiálu pro uložení tiskopisů a receptů. Uvnitř
1 velká kapsa pro uložení dokumentů ve formátu A4 + 2 střední
chlopně pro uložení receptů apod. K zajištění slouží dvě
přetahovací gumy. Záchranářské desky pro skutečné profesionály.
model a) rozměr: 33 × 24 ×v1 cm/váha: 0,15 kg 500 Kč / 605 Kč

AMPULÁRIUM

Ampulárium z lehkého a voděodolného materiálu. Model CHIMO má 22
ok, malý model má uvnitř 30 gumových ok pro uložení ampulí a ochrannou
molitanovou příhrádku. Střední model má 60 gumových ok a velký model
má 105 gumových ok a 5 přihrádek na injekční stříkačky a jehly, případně
na obvazy a náplasti a jednu velkou průhlednou kapsu pro uložení dokumentů.
model p) rozměr 20 × 16 × 3 cm/váha 0,24 kg
380 Kč / 460 Kč
model b) rozměr 26 × 13 × 6 cm/váha 0,19 kg
785 Kč / 950 Kč
model c) rozměr 26 × 26 × 6 cm/váha 0,35 kg
1.085 Kč / 1.313 Kč
model d) rozměr 28 × 24 × 9 cm/váha 0,65 kg
2.900 Kč / 3.509 Kč

ZÁCHRANÁŘSKÁ KAPSA

Kapsa první pomoci z lehkého a voděodolného materiálu.
Menší model má uvnitř 3 malé a 7 velkých otevřených
příhrádek + 1 průhlednou kapsu na zip. Větší model má
6 gumových ok různých velikostí pro rychlé upevnění,
1 velkou otevřenou příhrádku + 2 průhledné kapsy na zip.
model e) rozměr 21 × 16 × 5 cm/váha 0,15 kg 		
565 Kč / 684 Kč
model f ) rozměr 28 × 23 × 10 cm/váha 0,52 kg
981 Kč / 1.187 Kč

ZÁCHRANÁŘSKÝ KUFR

Záchranářský kufřík první pomoci vhodný do ordinací
a ambulancí. Výrobek lze zavěsit na zeď přes dvě kovová oka.
Otevřením získáte lékárničku s přehledným rozmístěním výbavy.
V případě potřeby je možné kufřík sejmout ze zdi a vzít s sebou
k návštěvám pacientů, případně rychle vyrazit k nenadálé
události. Uvnitř je 22 gumových ok pro rychlé upevnění, 1 velká
otevřená příhrádka + 4 velké a 4 malé průhledné kapsy.
model g) rozměr 35 × 27 × 17 cm/váha 1,2 kg 1.795 Kč / 2.172 Kč

ZÁCHRANÁŘSKÁ BRAŠNA MALÁ

Taška první pomoci z lehkého a voděodolného materiálu pro vozidla
soukromých lékařů a záchranářů. Uvnitř je 13 malých, 6 středních a 3
velká gumová oka pro rychlé upevnění, 1 velká a 1 malá otevřená
příhrádka + 2 kapsy na zip.
model h) rozměr 40 × 26 × 20 cm / váha 0,81 kg
				2.415 Kč / 2.922 Kč

ZÁCHRANÁŘSKÁ BRAŠNA STŘEDNÍ

Taška první pomoci z lehkého a voděodolného materiálu s pevným
plastovým dnem. Nahoře je 1 velká a 2 malé příhrádky na zip. Uvnitř
vložené plastové dno o výšce 12 cm s jednou menší příhrádkou.
Praktická a účelná brašna za dobrou cenu.
model i) rozměr 48 × 30 × 26 cm / váha 1,75 kg 2.823 Kč / 3.416 Kč

ZÁCHRANÁŘSKÁ BRAŠNA INFUZNÍ

z lehkého a voděodolného materiálu pro uložení infuzí. Má 3 velké kapsy
na infusní láhve + 7 průhledných příhrádek na velké ampule + 1 příhrádku
na suchý zip + 3 velká gumová oka + 1 maxi oko na patent.
Profesionální brašna pro uložení infuzních roztoků (infuzní lahve,
sáčky a příslušenství).
model o) rozměr: 34 × 27 × 8cm, váha: 0,52 kg 1.895 Kč / 2.293 Kč
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ZÁCHRANÁŘSKÁ BRAŠNA OXY

Profesionální záchranářská brašna z pevného a voděodolného materiálu
se spoustou nejrůznějších přihrádek a kapes, variabilních fochů a výbavou
pro upevnění 2litrové kyslíkové láhve. Uvnitř
je 31 malých a 4 velká gumová oka pro rychlé
upevnění, 10 velkých a 15 malých otevřených
příhrádek, 3 velké a 6 středních kapes na zip.
Součástí výrobku je 10 variabilních přihrádek
na suchý zip - viz. foto. Brašna má ukryté
batohové popruhy pro nošení v obtížném terénu.
Lze ji nosit v ruce nebo na zádech přes rameno.
model k) rozměr 60 × 34 × 26 cm/váha 4,22 kg.
7.130 Kč / 8.627 Kč

ZÁCHRANÁŘSKÁ BRAŠNA S AMPULÁRIEM

Záchranářská brašna z pevného a voděodolného
materiálu vybavená ampuláriem a příhrádkou
pro uložení 2litrové kyslíkové láhve. Přední velká
kapsa na zip slouží jako ampulárium, obsahuje
45 malých a 14 velkých gumových ok pro uložení
ampulí. Uvnitř je 1 velká příhrádka pro uložení
kyslíkové láhve + 3 střední otevřené příhrádky a 1
velká kapsa na zip. Po straně má malé kapsy na zip
se 2 příhrádkami a 4 gumovými oky pro rychlé
uchycení. Praktická a účelná brašna.
model l) rozměr 54 × 32 × 25 cm/váha 2,20 kg.
				5.745 Kč / 6.951 Kč

ZÁCHRANÁŘSKÝ BATOH OXY

Záchranářský batoh OXY / profesionální brašna
první pomoci z pevného a voděodolného
materiálu se spoustou nejrůznějších variabilních
přihrádek a kapes a výbavou pro uložení 2litrové
kyslíkové láhve. Uvnitř se nachází 31 malých
a 4 velká gumová oka pro rychlé upevnění,
10 velkých a 15 malých otevřených příhrádek,
3 velké a 6 středních kapes na zip. Záchranářský
batoh lze je nosit na zádech, ale i v ruce. Model
m) rozměr 60 × 34 × 26 cm/4,22 kg. 		
				6.285 Kč / 7.605 Kč
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MACERÁTOR

je zařízení, které bezpečně, hygienicky a rychle
zlikviduje odpad. Uplatnění najde především
na odděleních LDN, domovech důchodců
a sociálních ústavech, kde se nacházejí pacienti, kteří
jsou dočasně nebo trvale nepohybliví. Takovým
pacientům je třeba podávat nádoby na močení
a podložní mísy na stolici. V tomto případě se jedná
o jednorázové papírové výrobky bez nároku na dezinfekci. Použité nádoby
včetně obsahu jsou jednoduše a účinně zlikvidovány ve 2minutovém
cyklu za použití 25 litrů studené vody.
MACERÁTOR VORTEX a VORTEX PLUS

Přístroj je zdravotnick ým prostředkem o velikosti
47 × 62 × 102 cm. Zařízení nevyžaduje zvláštní přípravu pro
montáž. Zapotřebí je pouze elektrická zásuvka 230 V/16 A,
přívod vody a odpad, podobně jako u běžných praček.
Na rozdíl od svého předchůdce VERNACARE 750,
kde byla celá řada mechanických ventilů, se jedná
o moderní výrobek řízený elektronickými obvody.
Zásadní technologickou inovaci zaznamenalo
otevírání přístroje bez pomoci rukou, šikmé
zdvojené rotační lopatky, ochrana přístroje proti
přetížení a automatické dávkování antibakteriálním
detergentem. Cena je konečná, včetně dopravy,
montáže, zprovoznění a proškolení personálu.
model a) VORTEX
model b) VORTEX PLUS

129.320 Kč / 156.477 Kč
154.400 Kč / 186.824 Kč

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

nádoba na moč bažant / 100 kusů
nádoba na moč bažant / 10 kusů
podložní mísa plochá / 100 kusů
podložní mísa plochá / 10 kusů
velký nočník / 100 kusů		
velký nočník / 10 kusů		
miska emitní / 100 kusů		
miska emitní / 10 kusů		
detergent VORTEX / kanystr 2l

775 Kč / 938 Kč
130 Kč / 157 Kč
681 Kč / 824 Kč
120 Kč / 145 Kč
1.039 Kč / 1.257 Kč
180 Kč / 218 Kč
873 Kč / 1.056 Kč
150 Kč / 182 Kč
530 Kč / 641 Kč
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ZVLHČOVAČE S HORKOU PÁROU

parní zvlhčovače vzduchu doporučujeme především pro osoby
se sníženou imunitou. Vysoká teplota topného tělesa v parním
zvlhčovači likviduje choroboplodné zárodky. Parní zvlhčovače
jsou schopné zajistit dokonalou čistotu vodní páry bez bakterií.
INHALÁTOR VINCENTKY VAPINAL

s tepelnou deskou sloužící k ohřevu inhalačního media.
Přístroj vytváří teplou páru bohatou na minerály
a inhalace probíhá v teplotním rozmezí 38 až 42 °C. To
vede k prokrvení sliznice a zvýšené produkci sekretu,
což podporuje léčbu při nachlazení a rýmě. Inhalátor
na vincentku VAPINAL má zabudované bezpečnostní
prvky: dvojitou tepelnou ochranu a bezpečnostní
ventil při překročení tlaku 2 barů. Rozměry přístroje:
25 × 28 × 24 cm , váha 1,5 kg.
2.088 Kč / 2.401 Kč

PARNÍ INHALÁTOR SAUNET

inhalátor CA - MI vybavený tepelnou deskou určený
k intenzivní teplé inhalaci. Obličejová sauna vytváří
páru ve dvou teplotních režimech (H = horká pára pro
léčbu zdravotních potíží z nachlazení, L = teplá pára pro
kosmetické účely). Pro léčbu rýmy a dutin doporučujeme
do vody přidat špetku soli, pro kosmetické účely dokoupit
esenciální olej OLYSAN. 		
		
694 Kč / 840 Kč

DIGITÁLNÍ ALKOHOLTESTERY

jsou přístroje, které na základě dechové zkoušky stanoví množství
alkoholu v krvi. Dnes se stávají povinnou výbavou zdravotnických
zařízení. Naleznou uplatnění při kontrole dodržování pracovní kázně
a problémových pacientů. Výrobky se vyznačují nejen vynikajícími
funkčními vlastnostmi, ale i ekonomikou provozu. Obsluha je velmi
jednoduchá, ovládá se jediným tlačítkem. Pro zajištění hygieny se
používají jednorázové náústky. Naše společnost zajišťuje kalibrace.

ALKOHOLTEST AL 6000 GREEN A RED

je přesný a snadno ovladatelný výrobek, který lze používat
i bez náústků. Můžete jej použít všude, kde je potřeba
provádět prevenci užívání alkoholu. Má vysokou přesnost
měření (1/100), velký rozsah (0,0 - 4,0 promile) a počítadlo
provedených měření. Zahřátí senzoru je rychlé a doba
regenerace krátká. Součástí dodávky je praktická brašnička
na zip, sada hygienických náústků a alkalické baterie.
model a) GREEN 		
1.612 Kč / 1.951 Kč
model b) RED
2.438 Kč / 2.950 Kč

ALKOHOLTEST AL 4000 MINCOVNÍ AUTOMAT

je přesný a snadno ovladatelný výrobek, vhodný
do restaurací a hotelů, firem a podniků. Přístroj má velký
rozsah měření 0,0 - 5,0 promile. Jednoduchá výměna
senzoru. Síťové napájení 230 V/50 Hz. Měření pomocí
hygienických slámek. 					
16.380 Kč / 19.820 Kč

TEPELNÝ ZVLHČOVAČ OCEAN

chrlí viditelnou páru, teplý či studený aerosol.
Je bezhlučný, má malou spotřebu elektřiny.
Doporučujeme ho pro osoby se sníženou imunitou.
Obsahuje demineralizační filtr, který zbavuje vodu
z kohoutku vodního kamene a minerálů. Automatické
čidlo udržuje žádanou úroveň vlhkosti ovzduší.
Zvlhčovač vzduchu má rozměry 18 × 20 × 34 cm
a hmotnost 3 kg. 						
1.397 Kč / 1.690 Kč
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PŘÍSLUŠENSTVÍ A SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

hygienický náústek AL / 50 kusů 140 Kč / 169 Kč
hygienický náústek CA / 50 kusů 150 Kč / 182 Kč

detail
hygienického
náústku CA

detail
hygienického
náústku AL

detail mincovního
automatu AL 4000

67

REHABILITACE a REHABILITAČNÍ
PŘÍSTROJE

Rehabilitace je snaha vrátit poškozeného člověka do předešlého
tělesného stavu. V rámci zdravotnictví se realizuje rehabilitační proces
jako léčebná péče. Rehabilitační přístroje pomáhají při léčbě bolesti zad,
krční páteře, kloubů, případně celý pohybového aparátu. Procedura
rehabilitace uvolní a prokrví svaly, odplaví škodlivé látky do jater, která
je přečistí, a celkově uleví od bolesti a pohybových potíží.
MAGNETOTERAPIE CA-MI MAGIGS

př ístroj pro magnetickou rehabilitaci
zad, k rku, horních i dolních končetin.
Magnetoterapeutický přístroj CAMI umožňuje
vybrat program a nastavit dobu rehabilitace.
Součástí dodávky je 1 magnet (pod záda)
+ 2 aplikátory ZDARMA.
28.496 Kč / 34.480 Kč

MAGNETY CA-MI
(rozšiřující příslušenství)
rozšiřující příslušenství pro magnetoterapeutický přístroj
italského výrobce CA-MI. Obličejový magnet (pro rehabilitaci
obličeje), bederní magnet (pro rehabilitaci spodní části zad),
loketní a kolenní magnet (pro rehabilitaci lokte a kolene),
ramenní magnet (pro rehabilitaci ramene). Jde o sadu
5 originálních aplikačních magnetů.
		
6.190 Kč / 7.490 Kč

PLYNOVÉ INJEKCE INSUF
kompletní sada dávkovače plynových injekcí CO2, která
obsahuje dvoustupňový medicinální redukční ventil
v nerezu, přístroj INSUF – řídicí jednotku – s dvouřádkovým
displejem a dvěma pamětmi pro rychlou volbu (aplikační
dávka 0,1 - 50 ml, vstupní filtr 5m v antikorovém
pouzdře), odlehčený aplikátor podkožních plynových
injekcí s ANTICORO špičkou , vstupní hadicí přívodu CO2
pro přístroj, český návod k obsluze včetně certifikátu
a klinického hodnocení.
a) INSUF s redukčním ventilem a aplikátorem
26.335 Kč / 31.865 Kč
3.690 Kč / 4.465 Kč
b) tlaková lahev CO2 s náplní 8 l		
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UHLIČITÉ ZÁBALY
Uhličité koupele jsou jednou z nejstarších léčebných a rehabilitačních
procedur používaných v lázeňství. Oproti vodním koupelím je tato
metoda prováděna za sucha v plynovém vaku – obálce – a umožňuje
intenzivnější proniknutí CO2 pokožkou. Odplavuje jedovaté látky
z těla i kůže, upravuje hormonální rovnováhu v těle, silně regeneruje
organismus a příznivě působí na kůži, cévní systém, mozek, nervový
systém, bolesti, deprese a lymfatický systém.
TLAKOVÝ VENTIL CO2 S OHŘEVEM

pro lázeňská zařízení a rehabilitační wellness střediska.
Ventil je vyrobený z mosazi a je osazen manometrem
a průtokoměrem. Manometr ukazuje tlak CO2 v lahvi
a průtokoměrem nastavíme rychlost plnění kysličníku
uhličitého do vaku. Tlakový ventil je opatřený
regulátorem s plynulou regulací tlaku na výstupu
a ukončený hadicovým nástavcem.
3.850 Kč / 4.658 Kč

NAPÁJECÍ TRANSFORMÁTOR
napájecí trafo pro ohřev redukčního ventilu CO2 s ohřevem včetně
kabelů. Technické parametry: 230 V/160 W//24 V/6,67 A, krytí IP 54.
2.680 Kč / 3.243 Kč

APLIKÁTOR CO2 PRO UHLIČITÉ ZÁBALY
obsahuje roztažnou kroucenou hadici s aplikační tryskou
						3.182 Kč / 3.850 Kč

VAKY CO2 PRO UHLIČITÉ ZÁBALY
balení obsahuje 50 vaků		 1.950 Kč / 2.360 Kč

TLAKOVÁ LÁHEV CO2
s náplní kapalného oxidu uhličitého. Je opatřena uzavíracím
ventilem s výpustným závitem G¾“. Lahvový ventil obsahuje pojistné
zřízení chránící nádobu před roztržením při zvýšení tlaku vlivem
teploty. Součástí dodávky je ochranný klobouček.
model a) obsah 20 l / náplň 15 l CO2
5.364 Kč / 6.490 Kč

SOUPRAVA PRO UHLIČITÉ ZÁBALY
obsahuje tlakovou láhev, redukční ventil s ohřevem, napájecí trafo,
aplikátor pro uhličité zábaly a sadu padesáti vaků.
model b) s tlakovou lahví 20 l / náplň 15 l CO2 17.026 Kč / 20.601 Kč
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